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zdarma do všech domácností

25 let poté

Na Šlovický vrch se vrátila vojenská technika. Tentokrát však ve jménu
ochrany zdejší unikátní přírody.

O tom, že i hrubá síla může někdy přírodě pomáhat, se mohli
přesvědčit obyvatelé Dobřan, kteří v neděli 9. listopadu zavítali
do bývalého vojenského cvičiště na Šlovickém vrchu. Po zdejších
bahnitých cestách a stráních se totiž proháněl lehký tank (přesněji bojové vozidlo pěchoty), řízený nadšenými sběrateli vojenské
techniky. Cílem však nebylo zajezdit si, ale odstartovat další část
realizace projektu na podporu zdejších kriticky ohrožených živočichů a rostlin, financovaného z Operačního programu Životní
prostředí. Ačkoli to může znít zvláštně, právě pojezdy těžkými
pásovými vozidly jsou pro ochranu místní přírody klíčové, neboť
zabraňují přílišnému zarůstání dřevinami a obnovují četné tůně
a tolik potřebná rozvolněná místa v travinných porostech. Hlavní část pojezdů je plánována na léto příštího roku.
Jiří Koptík

SLOUPEK / ZPRÁVY Z RADNICE
Vážené čtenářky, vážení čtenáři Dobřanských listů,
po osmi letech šéfredaktorování Martina Sobotky přebírám
tuto štafetu s jistými obavami, ale pevně věřím, že nám, redaktorům listů, půjde práce nadále dobře od ruky. Mým přáním je
přinášet Vám, čtenářům, zajímavé a čtivé informace z našeho
města. Noviny nejsou jen dílem Radou města zvolených členů redakce, ale i Vás, pravidelných i občasných přispěvatelů.
Děkujeme za to, že noviny děláte s námi. Pokud máte něco na
srdci, pište na mail listy@dobrany.cz. Budeme rádi za Vaše
náměty i připomínky.
Prvním číslem mírně obměněné redakce je číslo prosincové…adventní, což je pro všechny čas shonu a příprav, který
je ale završen pohodou a klidem v kruhu rodinném. Přeji Vám
tedy co neklidnější konec tohoto roku a úspěšný vstup do roku
následujícího plného zdraví a štěstí.
Jaroslava Umnerová

Město má nového starostu
Ve středu 5. listopadu se za velkého zájmu veřejnosti konalo
v zasedací místnosti hasičské zbrojnice ustavující zastupitelstvo pro období 2014 až 2018. V úvodu ho řídila místostarostka
Dagmar Terelmešová, jejíž povinností bylo provést slib nových
zastupitelů.
Dalším důležitým bodem byla volba starosty, místostarostů
a dalších členů pětičlenné rady.
Starosta: Bc. Martin Sobotka
1. místostarostka: Ing. Lenka Tomanová
2. místostarostka: Mgr. Dagmar Terelmešová
členové Rady města: Bc. Marek Sýkora, Jan Vozár
Zastupitelstvo dále zvolilo předsedy svých dalších orgánů:
Kontrolní výbor:
předseda Josef Šefl, členové: Ing. Josef Weinreb, CSc., Zuzana Štychová, Ing. Josef Malý, Luboš Hess, Jan Smola, poslední člen kontrolního výboru bude zvolen na příštím jednání
zastupitelstva (17. prosince 2014)
Finanční výbor:
předseda Michal Šašek, členové: prom. fil. Olga Kapitánová,
Michal Trdlička, Josef Štengl, Josef Dolejš, Jana Kirčevová,
Jan Toman
Osadní výbor Šlovice:
 ředseda Michal Trdlička, členové: Ing. Martin Hájek, Josef
p
Tihlařík, Bc. Michal Balvín, Jiří Tesař

(sob) V útrobách kostela svatého Víta se pilně pracuje. Opravy
samotné stavby odkryly nejen zajímavou strukturu pískovcových
kvádrů a poctivou barokní práci, ale i jednu velmi nevítanou okolnost. Napadení unikátního oltáře dřevokaznými houbami je natolik vážné, že město musí vynaložit více než 400.000 Kč na jeho
záchranu. Zkáza památky se ale i tak pouze odloží o 3 až 5 let,
pak bude muset přijít daleko dražší dlouhodobé řešení v podobě
petrifikace v Ústavu jaderného výzkumu v Řeži u Prahy. Radnice
chystá kroky, které pro tuto velmi drahou operaci umožní získat
dotaci EU, stejně jako u právě probíhající rekonstrukce.

Osadní výbor Vodní Újezd:
předseda Jan Hojda, členové: Jiřina Řezáčová, Bc. Monika
Hejretová

Rada jmenovala své poradní orgány
Na svém prvním zasedání Rady města byly ustanoveny dvě
komise, a to Komise bezpečnostní a Redakční rada Dobřanských listů v tomto složení:
Komise bezpečnostní (pouze odborná komise):
předseda Bc. Milan Dvořák, Dis. - velitel ZJ SDH Dobřany,
Bc. Pavel Vaník - vedoucí OO PČR Dobřany, Jiří Hájek - pověřen velením služebny Bory, MP Plzeň, Bc. Michal Balvín - velitel ZJ SDH Šlovice, Michal Pokorný - vedoucí Technických
služeb, Josef Čenteš - MěÚ Dobřany, Bc. Martin Sobotka starosta města, Jiřina Beranová – tajemnice komise
Redakční rada Dobřanských listů:
předseda Jaroslava Umnerová, Milada Soukupová, Michal
Šašek, Zdeňka Nová, Mgr. Miroslava Palkosková, Ing. Jakub
Urbanec, Magda Vozárová, Petr Šístek, Lenka Šašková –
tajemnice komise
Příjemné prožití svátků vánočních a mnoho pracovních i osobních úspěchů
v roce 2015
Vám přeje
Mgr. Dagmar Terelmešová

Den válečných veteránů Dobřany
Starosta Dobřan, pan Bc. Martin Sobotka, klade květinu na
pomník obětem 1. světové války ke Dni válečných veteránů.
Foto: P. Šístek
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Vaše senátorka Parlamentu České republiky
regionální kancelář: Houškova 35, 326 00 Plzeň
tel. č.: 733 698 631, 603 356 788
e-mail: terelmesovad@senat.cz

JAK TO VIDÍ OPOZICE / SPOLEČENSKÁ RUBRIKA / CO SE DĚJE

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
První zasedání nového
zastupitelstva - a hned překvapení!
Ve středu 5.11.2014 se poprvé sešlo na veřejném zasedání
nově zvolené zastupitelstvo Dobřan. Hlavní body programu byly
dva – složení slibu zastupitelů a volby do hlavních funkcí ve
městě, tj. starosty, místostarostů, dvou zbývajících členů rady,
předsedů a členů finančního a kontrolního výboru. Protože
komunální volby s převahou vyhrály „Aktivní Dobřany“, jejich
koalice s ČSSD se očekávala a na pracovním setkání nového
zastupitelstva došlo k předběžným dohodám, nepředpokládalo
se při volbách do městských orgánů žádné překvapení. Volba
hlavních představitelů opravdu proběhla hladce a podle očekávání, i když s poněkud nadbytečně emotivním a dramatickým
vystoupením odstupujícího a nastupujícího starosty. Zbývalo
zvolit předsedy a členy finančního a kontrolního výboru. Bývá
obvyklé, že tyto funkce většinou zastávají zástupci opozičních
seskupení – a v tomto duchu se dohodli i noví zastupitelé na
svém předběžném jednání. Předsedou finančního výboru byl
tedy zvolen M. Šašek, zastupitel za ODS. Na předsedu kontrolního výboru byl navržen J. Weinreb z Otevřeného města Dobřany, který se v této funkci osvědčil již v minulém volebním období. Těsně před zahájením tajné volby se překvapivě přihlásila s
dodatečným návrhem paní Terelmešová z ČSSD – a navrhla do
této funkce člena KSČM, J.Šefla. Už to bylo poněkud překvapivé,
ale ještě více překvapilo, že většinou 11 hlasů byl tento zastupitel do funkce předsedy kontrolního výboru opravdu zvolen. O
příčinách této volby můžeme pouze spekulovat a nabízí se jich
hned několik – prosíme čtenáře, aby si sami vybrali tu, kterou
považují za nejpravděpodobnější: buď je těm jedenácti zastupitelům pan Šefl sympatičtější než pan Weinreb, nebo ho považují
za schopnějšího, nebo mají raději KSČM než OMD, nebo se jim
nelíbilo, že se pan Weinreb v minulém volebním období snažil
opravdu kontrolovat - a nebo to bylo všechno dopředu domluvené – vyberte si. Pro nás je to na začátku čtyřletého volebního
období důležité upozornění, že bude velmi obtížné cokoli prosadit, když se hned při první příležitosti setkáváme s takovým
odporem. Svou opoziční úlohu budeme s Vaší podporou aktivně
plnit a o všem Vás budeme informovat. A teď mi ještě připadá
aktuální předvolební heslo Mladých pro Dobřany, které bych
jim připomněla: Nebuďte figurky, buďte hráči!
Olga Kapitánová, OMD
Obsah a jazykovou korekturu opozičních příspěvků zajišťuje:

PF 2015
Junák – svaz skautů a skautek
středisko Zelený Šíp Dobřany
přeje všem Dobřaňákům krásné
prožití vánočních svátků a v novém roce 2015
hodně štěstí, zdraví a spoustu skvělých zážitků.

Nástěnný kalendář na rok 2015 „Dobřany za II. světové
války“ si můžete zakoupit v informačním středisku na
Náměstí T.G.M. v Dobřanech. Cena: 180 Kč

Otevřené město Dobřany, o.s., www.otevrene.dobrany.eu
Případné dotazy a připomínky nám můžete posílat na e-mailovou adresu: otevrene@dobrany.eu

Dne 6. 12. 2014
oslaví své 60. narozeniny
paní Libuše Kubátová
z Dobřan.
Hodně, zdraví, pohody, elánu a štěstí
do dalších let jí přejí vnučka Michalka,
dcera Jindřiška,
sestry Věra a Zdena s rodinami,
ostatní příbuzní.

strana 3

ROZHOVOR

Sandokan na dosah
Kabir Bedi se narodil 16. 1. 1946 v Bombaji, Britská Indie. Jeho nejznámější filmy jsou Sandokan (1979) a Černý korzár (1976). Byl
třikrát ženatý. Plynule hovoří hindsky, anglicky a italsky. Bydlí střídavě v Londýně, Římě a Bombaji.
V úterý 11. 11. jsme měli možnost vidět na vlastní oči v pivovaru Modrá Hvězda Kabira Bediho alias Sandokana, kde jsme s ním
dělali rozhovor.
Dělal jsem jeden film v Bollywoodu o banditech, nechal jsem si
narůst plnovous. Po úspěchu
filmu producenti říkali, že mi
plnovous přináší štěstí. Potom
jsem hrál v divadelní hře, ve
které jsem se také proslavil. Pak přijeli do Indie Italové
a hledali herce pro roli Sandokana. Byl jsem ten správný
typ. Dělal jsem poté kamerové
zkoušky – musel jsem jim ukázat svoje herecké umění, jaký
jsem atlet, a samozřejmě také
jízdu na koni.

Co říkáte na oblíbenost
Sandokana ve světě?
Jsem velmi rád za to, že je
Sandokan tak populární. Ale
musím říct, že když jsem tu roli
dostal, tak jsem vůbec nevěděl, jak důležitý Sandokan ve
světě je, neboť nebyly překlady
Sandokana do angličtiny. Později jsem zjistil, že Sandokan
je velmi populární osoba a že
filmy budou stejně úspěšné.
A nakonec skutečně úspěšné
byly, víc než jsem očekával.
Byly úspěšné v mnoha zemích,
na mnoha kontinentech.
Kde se nejvíce role Sandokana proslavila?
Seriál byl velmi populární v Itálii, ve Španělsku, Německu,
v mnoha východoevropských
zemích. Navštívil jsem mnoho
zemí, bohužel jsem nemohl
přijet do České republiky, byl
jsem v Jugoslávii a Maďarsku
a tam jsem viděl, jak moc je
Sandokan populární. Když
byl seriál v televizi, zastavila
se doprava v celé zemi, nikdo
nebyl venku, ulice byly prázdné. Každý herec by byl šťastný,
kdyby měl takovou roli. A já
jsem byl šťastný. Každý herec
by to bral jako požehnání a já
to také jako požehnání beru.
Kolik filmů jste za svůj život
natočil?
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Za svůj život jsem natočil velké množství filmů, kolem 60
v Bollywoodu, což je indická
produkce filmů. Dále jsem točil
spoustu seriálů jak v USA, tak
v Itálii. Vidím to na takových
15 seriálů, 15 filmů. Zúčastnil
jsem se také natáčení filmu
o Jamesi Bondovi, kde jsem
hrál padoucha. Byl to film
Chobotnička. Když jsem byl
starý jako vy, chodil jsem do
internátní školy. Ta škola byla
v Himalájích, v horách. Když
jsem chodil do školy, zbožňoval jsem jízdu na koni. Jediná příležitost, kdy jsem mohl
jezdit na koni, byla ve městě.
Několikrát jsem tajně utekl do
města ze školy. Tam bylo jediné místo, kde se dalo jezdit na
koni. Byli tam koně pro turisty,
ty jsem si tam vypůjčil a jezdil
jsem kolem jezera. Když mě
chytili, tak mě potrestali. Ten
trest spočíval v tom, že jsem
dostal bičem, ale přesto jsem
stále utíkal. Jízda na koni se
mi nakonec hodila víc než to,
co jsem se naučil ve škole.
Jaká byla vaše první role?
První role byl indický bandita ve filmu, který byl natočen
v Bollywoodu.
Jak jste se dostal k rolím
Sandokan a Černý korzár?

Chtěl jste být vždy hercem?
Ne, hraní bylo mým koníčkem.
Ale nemyslel jsem si, že to bude
moje povolání. Měl jsem štěstí,
nakonec se můj koníček stal
mou profesí. Chtěl jsem být
architektem, ale vysoká škola
pro architekty byla moc drahá, tu jsem si nemohl dovolit.
Nevěděl jsem, co budu dělat.
Rozhodl jsem se studovat.
Když jsem přišel do Bombaje,
naučil jsem se dělat reklamní
filmy. Potom jsem se rozhodl,
že budu hercem.
Co jste si nejvíc užil, když
jste hrál Sandokana?
Malajsie je úžasná země, moře
je nádherně modré, džungle
mají krásnou zelenou barvu,
lidé jsou úžasní. Co jsem si nejvíc užil? Užil jsem si to, že jsem
mohl hrát historickou a velmi
důležitou osobnost. Byl jsem
rád za příležitost, kterou jsem
dostal. Příležitostí může být
cokoli, kdekoli. Nemusí to být
něco velkého, můžete třeba
slyšet rozhovor na autobusové zastávce, vidět nějaký film,
slyšet hudbu. Je nutné si příležitostí všímat a využít je.
Neměl jste obavy z plavby na
moři, z mořské nemoci?
Strach z lodí jsem neměl, protože se natáčelo ve studiích,
nepluli jsme po opravdovém
moři. Bylo to docela bezpeč-

né. Nebezpečné momenty, kdy
jsem se bál, byly, když jsme
točili s tygrem. Ten nevěděl,
že jsem herec. Bylo tam hodně zvířat, ale tygra jsem se bál
nejvíc.
Natáčel jste všechny scény
sám, nebo jste měl kaskadéry?
Pro některé scény musíte mít
dubléra, ale většinu scén jsem
dělal sám.
Co děláte ve svém volném
čase nejraději?
Dobrá otázka. Rád hraji šachy,
poslouchám hudbu, povídám
si s přáteli, sleduji filmy, čtu
knihy.
Když čtete dobrou
knížku, tak to je, jako když
máte dobrý rozhovor s někým
jiným. Je škoda, že mladí lidé
tolik nečtou a že spíše vnímají všechno skrze audiovizuální
svět. Není to špatné, ale ztrácejí kontakt s knihou a ztrácet
kontakt s knihou znamená
ztrácet zvláštní vztah. Myslím
si, že by si člověk měl alespoň
jednou měsíčně něco pěkného
přečíst.
Říkal jste, že rád čtete. Jaká
je Vaše nejoblíbenější kniha?
Bože! Existuje mnoho výborných autorů. Například Salman Rushdie. Mám rád populární spisovatele - například
Dana Browna. Mám rád silné
příběhy, zážitky. Také existuje kniha Krátká historie skoro
všeho, i když to zní jako nudná kniha, je to velmi napínavá
kniha.
Když jste byl malý, četl jste
dobrodružnou literaturu?
Ano, Toma Sawyera, komiksy
o Fantomasovi, Batmanovi,
Supermanovi. Mám rád příběhy, které vás někam vezmou,
které vám umožní, abyste
si v hlavě přehrávali příběh,
abyste se stali součástí příbě-

ROZHOVOR
hu, aniž byste někam museli
cestovat. Je to tak i se Star
Trek, který vás zavede i do
jiného světa. Stejné je to i se
Sandokanem.
Máte nějaké oblíbené zvíře?
Mám rád lva. Lev je královská
postava.
Máte nějaké domácí zvířátko?
Nemám žádné zvíře, protože
hodně cestuji. Ale vyrůstal
jsem se psy, kočkami. Měl
jsem psa, jmenoval se Rufus,
měli jsme černou kočku, pruhovanou kočku. Když máte
domácího mazlíčka, jste za něj
zodpovědní. Musíte se o něj
starat, krmit ho, starat se
o jeho zdraví. Je lepší nebýt
sobecký. Když tedy nemáte
čas, je lepší nemít mazlíčka
vůbec. Máte-li čas, je super,
když zvířátko máte.
Jaké je vaše nejoblíbenější
jídlo?
Moje nejoblíbenější jídlo je
indické jídlo. Je to jídlo plné
koření, ale ne pepře. Jen špatný kuchař dává mnoho pepře do jídla, aby zakryl svou
chybu. Mám rád asijská jídla
– thajská, malajská. Mám rád i
italskou kuchyni.
Ochutnal jste také českou
kuchyni?
Včera jsem byl v Chodské chalupě. Měl jsem tam naprosto
pohádkové jídlo. Byla to husa
a byla to nejlepší husa, jakou
jsem kdy ochutnal. Masová
jídla jsou ve vaší zemi výborná,

stejně tak sýry. A také máte
výborné dezerty.
Máte nějaký zlozvyk?
Ano. Mám vám to prozradit?
Jsem někdy velmi netrpělivý,
nerad čekám. Někdy mluvím
moc otevřeně, ne diplomaticky. Někdy nechávám věci na
poslední chvíli. Ale neřeknu
vám všechno. Nikdo na světě
není perfektní. Jsou dvě věci,
které bychom měli dělat. Když
už nějakou tu vadu máme,
měli bychom s ní nějak bojovat. Měli bychom ale žít, aby to
kladné v nás bylo silnější než to
negativní. Chápu, že ve vašem
věku je na vás určitý tlak, že
se snažíte zařadit do skupiny,
být cool, mít ty správné vlasy,
kalhoty, snažíte se mít všechno, abyste zapadli. Ale je také
důležité, abyste byli nějak rozdílní, nějak odlišní. Pokud jste
individualita, něčím se lišíte,
tak to je to, co vás tvoří.
Kdo je nebo byl váš vzor?
Nejedná se o jednu osobu. Mým
idolem je Ghándhí. Sandokan
bojoval proti britské okupaci,
proti útisku. Ale bojoval násilnou cestou. Já si myslím, že
v současné době by všechno
mělo jít mírovou cestou. Stejně
tak jako to dělal Gándhí, který
šel cestou míru. Obdivuji i lidi,
kteří jsou inspirování Gándhím - např. Martin L. King,
Mandela.

zemřel, měl schizofrenii. Ty
své děti, které mám, tak ty žijí
báječnými životy.
Kdybyste se mohl vrátit do
nějaké části svého života,
která by to byla a proč?
Mám dojem, že na tuto otázku
nemám odpověď. Není možné
nic opakovat dvakrát, není tam

žádný druhý pokus. Je to jako
když kreslíte a nemáte gumu.
Nemůžete to vrátit. Je to velmi
hypotetická otázka, kdybych se
mohl vrátit, tak bych samozřejmě všechno změnil, neudělal
bych chyby, které jsem udělal.
Adéla, Natka, Míša, Dáša,
Bára, Klára, 6.C, Adam, 7.B,
Filip, Vojta, Sára, 8.A

Dobřaňáci v Dobřanech
(šus) Po dvou letech jsme opět mohli přivítat v našem městě
návštěvu z partnerské obce Dobřany v Orlických horách, která
proběhla ve dnech 4. a 5. října. Přestože obec Dobřany má pouze 134 obyvatel, pětačtyřicetimístný autobus odtud přijel zcela naplněn. Návštěva byla tentokrát směřována na zajímavosti
mimo naše město. Po příjezdu si naši přátelé z Dobřan měli
možnost prohlédnout zařízení Koinonie Jana Křtitele v Liticích,
kterým je provedli vedoucí církevní hodnostáři. Koinonie v současné době zajišťuje i chod naší dobřanské farnosti a 18. 11.
2014 otevřela na náměstí v Dobřanech svůj obchod s italskými
specialitami. Tyto speciality měli možnost naši přátelé ochutnat
i s odborným výkladem. Druhý den byl věnován Plzni, konkrétně prohlídce plzeňské ZOO. Každá návštěva, ať už u nás, nebo
v druhých Dobřanech v oblasti Orlických hor, je nanejvýš přátelská a všichni, kteří už měli možnost se této výměny zúčastnit, na ni rádi vzpomínají.

Máte děti?
Mám dceru a syna. Měl jsem
ještě jednoho syna, ale ten

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2015
sobota 10. 1. 2015

Sbírka opět pomůže dětem a „dospělým dětem“
z merklínské Diakonie.
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PAMĚŤ DOMOVA

Pan Siegfried Fuchs
Díl 1.

Dlouhodobý projekt Základní školy v Dobřanech, v němž žáci a bývalí žáci školy pod vedením paní učitelky Mgr. Michaely Hlaváčové
vyhledávají dobřanské pamětníky a zachycují jejich vzpomínky na život v Dobřanech v době před 2. světovou válkou, za války a po
válce (zhruba do roku 1953). Respektují přitom jejich subjektivní přístup k hodnocení dějinných událostí a cení si jejich vstřícnosti
a otevřenosti. Přepsané rozhovory budou postupně vycházet v Dobřanských listech a následně trvale zveřejňovány i na internetových
stránkách školy (www.zsdobrany.cz) včetně případné fotodokumentace.
Budeme rádi, najdou-li se mezi čtenáři další pamětníci, kteří by se chtěli tímto způsobem podělit o své vzpomínky.
Siegfried Fuchs: Zažil jsem odsun

toho domu, kde jsem vyrůstal. Byl tam soused, který mě
poznal a přivítal mě, byl to pan
Civiš, byl asi o 10 let starší
a zemřel asi před dvěma roky.
Byl jsem tady ve strachu. V roce
1966 zde bylo všechno špinavé,
byl tu nepořádek a všechno
bylo špatné. Soused, který mě
poznal, si mě vzal domů, a když
jsme spolu mluvili, tak musel
zavřít okna do ulice, aby nikdo
nic neslyšel. To byla taková
doba, že každý měl strach, když
mluvil s cizincem.
Nemyslíte, že odsun byl jen
odplatou za zvěrstva páchaná
na Češích?

Ve čtvrtek 9. 5. 2013 přijel do
Dobřan vzácný host, pan Siegfried Fuchs - spolu s manželkou
a v doprovodu svého přítele
a tlumočníka, ředitele ZŠ a MŠ
Kozojedy, pana Mgr. Vladimíra Hirta. Navštívil obě budovy
naší školy, popovídal si s naším
panem ředitelem, předal mu
záznamy o svém krátkém životě v Dobřanech, o své rodině
i osudu po odsunu. Také my
jsme měli možnost položit mu
několik otázek.
Dle sdělení pana Hirta se pan
Fuchs vrátil již po několikáté do
města, kde se roku 1940 narodil,
do města, ze kterého byl po válce
vyhnán. Jeho tatínek zemřel ve
válce, když panu Fuchsovi byly
necelé tři roky. Bydleli v domě
v současné Školní ulici, jenž tam
– s jinými majiteli – stojí dodnes.
Jeho pradědeček pan Wodiczka
byl 40 let dobřanským zvoníkem a kostelníkem. V roce 1943
zažil pan Fuchs bombardování
Dobřan, vzpomíná, jak utíkali
s maminkou do sklepních prostorů tehdejší německé školy
(dnes našeho 1. stupně), a tam
se schovávali (byli se tam také
podívat, ale suterén školy dnes
vypadá již úplně jinak). 5. břez-
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No, Němci tu po válce neměli
žádnou šanci, nebyla jiná možnost.
Vnímáte Dobřany jako své
rodiště?
Narodil jsem se tu, ale celý život
žiji ve Fuldě, tam jsem doma,
tam mám rodinu. Dobřany vnímám jako muzeum.
(Pokračování příště.)
Zpracoval
ve
školním
roce
2012/13 projektový tým ve
složení: Kateřina Mafková, Bára
Málková, Valerie Fišerová, Alena Klímová, Olga Přibylová pod
vedením Mgr. Michaely Hlaváčové; editace: Mgr. Jaroslav Šedivý

na 1946 byli z Dobřan vykázáni
a spolu s dalšími německými
obyvateli vysídleni. Nejdříve je
zaregistrovali, pak je přesunuli do Stříbra, kde byl sběrný
tábor, a následně byli odvezeni
nákladním vlakem do Německa. Protože nemohli pracovat,
jeli až v jedné z posledních vln
odsunu, 450 km, až za německé město Fulda. Dobří lidé se
jich tam ujali, nějaký čas spali
v nějaké hospodě, teprve později se jim podařilo usadit. Pan
Fuchs vystudoval a pracoval
jako učitel a ředitel školy. Že
na Dobřany nezanevřel, o tom
svědčí jeho následující výpověď.
Byl jste od doby odsunu
v Čechách?
Ti vysídlení sem nesměli, dostal
jsem se sem až 20 let po válce, v roce 1966, prostřednictvím cestovní kanceláře formou zájezdu. Nebyl jsem přímo
v Dobřanech, ale se zájezdem
jsme byli v Karlových Varech.
Nebylo možné, abych sem sám
přijel.
Změnilo se to tu nějak?
Když jsem se sem po 20 letech
dostal, šel jsem se podívat do

Pan Fuchs s kufrem své maminky – jediným povoleným zavazadlem při odsunu do Německa.

KULTURA
snaží pomoci najít odpovědi
na otázky, co je mezi nebem,
které vidíme, a vesmírem, který tušíme za modrou klenbou,
nebo v nás samotných.

KNIHY PRO DĚTI

POSPÍŠILOVÁ Zuzana:
Bez práce nejsou koláče
Pokud vás nikdy nenapadlo
ptát se na původ obyčejných
věcí, jako je třeba papír, čokoláda, tužka nebo žvýkačka,
tato kniha se zeptá za vás
a také vám podrobně odpoví.
Budou to odpovědi veršované
a krásně ilustrované. Přečtěte si básničky, ve kterých se
zvědavé děti ptají a dospělí
zasvěceně odpovídají. Tohle
veršované poučení už se vám
z hlavy jen tak nevykouří!

TONOLLO Harald:
Podlý únos Hanibala
Miniteriér Hannibal je unesen a únosce jako výkupné
požaduje knihu Magia. Děti
si uvědomí, že kniha musí být
cenná, když o ni někdo tolik
stojí, že riskuje trest za únos
– i když jde jen o psa. Při pátrání po únoscích děti získají
dalšího přítele a pejska vrátí
do náruče kuchařky Karly.
CÉZAR Jan:
Něco nad námi je
Stručné, vtipné a úměrně věku
stravitelné vysvětlení toho, v co
lidé z různých věků a různých
kontinentů a kultur věřili, co
vzývali. Starořecká božstva,
názory řeckých filozofů na
víru, buddhismus, Konfucius,
náboženství ve starém Římě,
křesťanství, islám. Autor se

Více než 1000 zajímavostí
z historie
Proč staří Egypťané mumifikovali své mrtvé? Kdy bylo
postaveno Koloseum? V této
knize najdete 1095 historických zajímavostí, stovky
barevných ilustrací, kreseb
a fotografií a mnoho zajímavých informací o samurajích,
starověkém Řecku, pyramidách, mumiích, objevitelích,
o nejzajímavějších událostech
a mnohém dalším. Zábavu si
užijete i s aktivitami, kvízy a
testy, ve kterých si můžete
nabyté znalosti prověřit.
KNIHY PRO DOSPĚLÉ
HELLER Peter: Psí hvězdy
Poté co na světě vypukla ničivá epidemie chřipky, zemřelo téměř 90 % populace. Hig,
který tuto katastrofu přežil,
našel útočiště na malém letišti poblíž svého domu. Moc mu
toho nezbylo, jen stará cessna,
pes a vzpomínky. Společně se
sousedem Bangleym, bláznem
do zbraní a vyvinutých žen,
se snaží přežít útoky zlodějů
a rabovačů. Hig pravidelně kontroluje okolí letiště ze své cessny a jednoho dne zaslechne ve
své vysílačce útržek hlášení…

né slovo nejde daleko. Když
odejde od své nesnesitelné
matky, začne žít v opuštěném domě s partičkou kluků,
kteří jsou na tom podobně
jako ona. Když mezi ně přijde
nový spolubydlící, není z něj
Mia zrovna nadšená. Hádky
jsou na denním pořádku, ale
postupem času se ukazuje, že
na rčení “co se škádlívá, to se
rádo mívá” možná něco bude.

SEMPLEOVÁ Maria:
Kde se touláš Bernadetto
Bernadetta Foxová zmizela
poté, co její patnáctiletá dcera Bee přinesla ze školy samé
jedničky a začala se dožadovat
slíbené odměny: rodinného
výletu do Antarktidy. Jenže
nekonvenční
architektka
Bernadetta trpí akutní agorafobií – její alergie na město

a lidi vůbec zašla tak daleko,
že za ní vše vyřizuje virtuální
asistentka v Indii. A cesta na
konec světa? Na tu se opravdu necítí, a tak se radši vytratila. Její bystrá dcera Bee se
ale rozhodně nehodlá vzdát.

LABAU Elizabeth: Sladká
kniha domácích bonbonů
Chcete si doma připravit bonbony, které budou vypadat
i chutnat jako od profesionála?
Kniha vám poskytne odborné
rady, jež vám budou dobrou
inspirací a uspokojí také váš
mlsný jazýček. V úvodu najdete vše, co potřebujete vědět o
vybavení, surovinách a technikách. Pak můžete vyzkoušet
více než 50 receptů a nechybí
ani rady, jak odstranit potíže.
A také techniky zdobení, které
chutné výtvory ještě vylepší.

UPOZORNĚNÍ

Městská knihovna Dobřany oznamuje, že ve dnech 29. 12. 2014
– 2. 1. 2015 budou obě oddělení pro veřejnost uzavřena.

KABELÁČOVÁ Andrea:
Trhni si!
Mia je sedmnáctiletá holka,
která se na vlastní pěst protlouká životem. K tělu si jen
tak někoho nepustí a pro drs-
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KULTURA / ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE

ADVENTNÍ, VÁNOČNÍ
A NOVOROČNÍ PROGRAM
V DOBŘANECH
****************************************************
5. prosince 2014 / 17.00 / Dobřany

Pekelné koňské spřežení
• Spřežení vyrazí z průjezdu domu č.p. 111 na dobřanské náměstí.

7. prosince 2014 / 14.00 / kulturní dům PN Dobřany

Rej Mikulášů, čertů a andělů
7. prosince 2014 / 18.30 / kostel sv. Mikuláše

Collegium Fiddle Dolce M. B. Karpíška
14. prosince 2014 / 17.00 / kostel sv. Mikuláše

Dětská lidová muzika Vozembach
• ZUŠ J. S. Bacha Dobřany

19. prosince 2014 / 18.00 / kostel sv. Mikuláše

Vánoční koncert
• V programu vystoupí žáci a učitelé ZUŠ J. S. Bacha Dobřany.

21. prosince 2014 / 17.00 / kostel sv. Mikuláše

Dobřanské pěvecké sbory
• Hvězdičky, P.U.D.U., Dobřanské bábinky

1. ledna 2015 / 13.00

Výstup na Šlovický vrch
• Přístupové cesty od panelárny a po silnici od skladu PENNY budou
vyznačeny. Přijďte se projít po Silvestru, zhlédnout pokračující
úpravy na Šlovičáku a podívat se na své město.

1. ledna 2015 / 18.00 / Náměstí T.G.M.

Slavnostní uvítání roku 2015
• slavnostní slovo starosty města
• velký ohňostroj za hudebního doprovodu

„Nejkrásnější vánoční dárek pro ženu?
Lístky do kina na Padesát odstínů šedi.“
Voucher v hodnotě 120 Kč je platný pro 1 osobu a můžete
ho zakoupit v informačním středisku na Náměstí T.G.M.
v Dobřanech nebo vždy 1 hodinu před začátkem promítání
v Káčku.
Film uvedeme v den celorepublikové premiéry a následně
ještě minimálně dvakrát, takže bude dostatek možností voucher využít.

N E C H

S E

O V L Á D AT

V KINECH OD 12. 2.

Předprodej zahájen 8. 12. 2014.

VOUCHER NA JEDNU VSTUPENKU
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ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
Základní umělecká škola
J. S. Bacha Dobřany
Vás zve na 3. ročník představení

Živý Betlém
24. prosince 2014 od 11 hodin
na dvoře ZUŠ
ve hře účinkují žáci, učitelé a přátelé ZUŠ,
hudbu obstará lidová muzika Vozembach,
Betlémské světlo přinesou naši skauti
(k dispozici bude od 10:30 do 12:00 hodin)

Neseďte doma a pojďte s námi do Betléma. Najdete tam nejen Svatou rodinu, Tři krále, pasáčky a anděly, ale
také něco na zahřátí pro děti i dospělé, něco malého k snědku. Marie s Josefem se už vydali na dalekou cestu a
letos míří z dalekého Nazaretu do Dobřan. Tak přijďte taky, máte to za rohem!

ZUŠ J. S. Bacha Dobřany

úterý 9. prosince 2014 od 18.00 hodin v sále ZUŠ
ŽÁKOVSKÝ KONCERT
středa 10. prosince 2014 od 14.00 hodin
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
v ZŠ speciální Diakonie ČCE v Merklíně

- vystoupí velká dětská lidová muzika Vozembach

čtvrtek 11. prosince 2014 od 14.00 hodin v Káčku
SETKÁNÍ SENIORŮ

- vystoupí žáci ze ZUŠ J. S. Bacha Dobřany, ZŠ a MŠ Dobřany

pátek 12. prosince 2014 od 18.00 hodin
ADVENTNÍ KONCERT v Kanicích u Domažlic
- vystoupí velká dětská lidová muzika Vozembach

neděle 14. prosince 2014 od 17.00 hodin v kostele
sv. Mikuláše
III. ADVENTNÍ PODVEČER
- vystoupí velká dětská lidová muzika Vozembach

pondělí 15. prosince 2014 od 16.00 do 18.00 hodin
úterý 16. prosince 2014 od 16.00 do 17.30 hodin
v budově ZUŠ
VÁNOČNÍ PUTOVÁNÍ aneb Jak se připravovali na Vánoce
naše babičky a dědové“
- vystoupí žáci z hudebního, výtvarného a tanečního oboru ZUŠ

úterý 16. prosince 2014 od 18.00 hodin v sále ZUŠ
VÁNOČNÍ KONCERT I
čtvrtek 18. prosince 2014 od 14.00 hodin v pečovatelském domu Loudů
VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ pro klub důchodců

Žáci ZUŠ Dobřany zpestřili svou verzí Červené karkulky setkání
s herci filmové pohádky Tři bratři, které proběhlo v Káčku v rámci
Juniorfestu. Organizátorům děkujeme za báječnu příležitost!

pátek 19. prosince 2014 od 18.00 hodin v kostele
sv. Mikuláše
VÁNOČNÍ KONCERT II

ĄŬůĂĚŶşƵŵĢůĞĐŬĄƓŬŽůĂ:͘^͘ĂĐŚĂŽďƎĂŶǇ
sĄƐƐƌĚĞēŶĢǌǀe ŶĂ

ViQRĀQtNRQFHUW

neděle 21. prosince 2014 od 17.00 hodin v kostele
sv. Mikuláše
IV. ADVENTNÍ PODVEČER

v ƉĄƚĞŬĚŶĞ19͘ƉƌŽƐŝŶĐĞϮϬϭ4 ŽĚϭ8͗ϬϬŚŽĚŝŶ
ĚŽŬŽƐƚĞůĂƐǀ͘DŝŬƵůĄƓĞǀ ŽďƎĂŶĞĐŚ͘

- vystoupí dětský pěvecký sbor Hvězdičky při ZŠ Dobřany,
seniorský pěvecký sbor Dobřanské bábinky a P.U.D.U.

V ƉƌŽŐƌĂŵƵǀǇƐƚŽƵƉşǎĄĐŝĂƵēŝƚĞůĠha:͘^͘ĂĐŚĂŽďƎĂŶǇ͘
- ǀƐƚƵƉŶĠ ĚŽďƌŽǀŽůŶĠ

středa 24. prosince 2014 od 11.00 hodin ve dvoře ZUŠ
ŽIVÝ BETLÉM
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Úprava hnízda čápa bílého
na pekárně v Dobřanech
Jako každý rok, tak i letos na podzim se věnujeme hlavně
údržbě a rekonstrukcím hnízd čápů bílých. Touto aktivitou se
zabýváme již od roku 1994 a za tu dobu jsme upravili, zrekonstruovali a obnovili přes 200 hnízd jak čápů bílých, tak černých.
Podobně tomu bylo i v Dobřanech na pekárně, kde je hnízdo
čápů bílých již několik desítek let.

vodnou fotodokumentaci. Během dopoledne se vše podařilo
udělat na jedničku, přičemž čapí pár, který se na hnízdě zdržuje
celoročně, novou hnízdní podložku ihned obsadil a začal přestavovat.
To, že pár čápů z pekárny v Dobřanech zůstává celou zimu
a neodlétá do teplých krajin jako ostatní, není normální a už
vůbec to nevidíme rádi. Je to nestandardní chování, které pro
zdravou populaci čápů a přirozené přírodní zákony nemá absolutně žádný přínos.
Závěrem děkuji všem zúčastněným za perfektně odvedenou
práci a hlavně dobřanskému pekařství a Danu Fonhauserovi za
nemalou finanční spoluúčast na rekonstrukci hnízda a komína
a jeho dlouholetou podporu.
Za DES OP Karel Makoň
Základní škola Dobřany, okres Plzeň-jih
tř. 1. máje 618, 334 41 Dobřany

OZNÁMENÍ

o konání voleb do školské rady při Základní škole Dobřany
na funkční období 2015 - 18
č.j.: 1037/14

Začínali jsme v neděli 5. 10. 2014 v 9 hod. ráno, kdy kolega Václav Kural st. z plošiny postupně rozebral celé hnízdo na
komínu dobřanské pekárny. Obrovské hnízdo (cca 600 -700 kg)
bylo třeba ve finále sundat celé, neboť horní betonová deska
komína a tři řady cihel pod hnízdem byly značně zvětralé a drolily se. Po celou dobu akci přihlížel a vzorně se o nás staral spolumajitel pekárny Ing. Daniel Fonhauser, ten zároveň zaplatil
i náklady na půjčení plošiny a přivolal kolegu ze stavební firmy,
který korunu komína změřil a připravil na rekonstrukci. Téhož
dne ještě následoval úklid střechy, okapů a odvoz na zem shozeného hnízdního materiálu.

V souladu s ustanovením § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a dle Volebního řádu pro volbu členů školské rady, vydaném
zřizovatelem ZŠ Dobřany Městem Dobřany a schválením Radou Města
Dobřany dne 21. 6. 2005, č. usn. 2891, vyhlašuji volby členů školské
rady v těchto termínech:
22. 1. 2015 od 15.00 do 16.00 hodin v budově 2. st. ZŠ Dobřany –
- volba členů školské rady z řad pedagogických pracovníků školy
(oprávněnými voliči jsou pedagogičtí pracovníci školy)
16. 4. 2015 od 15.00 do 17.00 hodin v budově 2. st. ZŠ Dobřany –
- volba členů školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých
žáků 2. stupně ZŠ Dobřany (oprávněnými voliči jsou zákonní zástupci
nezletilých žáků 2. stupně)
22. 4. 2015 do 15.00 do 17.00 hodin v budově 1. st. ZŠ Dobřany –
- volba členů školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých
žáků 1. stupně ZŠ Dobřany (oprávněnými voliči jsou zákonní zástupci
nezletilých žáků 1. stupně)
Návrhy na kandidáty z řad pedagogických pracovníků školy a souhlas
kandidátů s účastí ve volbách (formulář ve formě přihlášky je k dispozici
v kanceláři školy) přijímá ředitel školy do 10. 1. 2015.
Návrhy na kandidáty z řad zákonných zástupců nezletilých žáků
a souhlas kandidátů s účastí ve volbách (formulář ve formě přihlášky je
k dispozici v kanceláři školy) přijímá ředitel školy do 10. 2. 2015.
Způsob volby: tajné hlasování, pokud oprávnění voliči v počtu vyšším
než jejich třetina nepožádají do 15. 1. 2015 (pedagogové) a do 28. 2.
2015 (rodiče) písemnou formou ředitele školy o veřejné hlasování.

Další, už závěrečná akce pak proběhla ve čtvrtek 20. 11.
2014. Tentokrát už se vše odehrávalo pod taktovkou pekaře
Dana Fonhausera, který domluvil a přímo na místě koordinoval
výměnu krycí betonové desky komína, jeho opravu a osazení
nové hnízdní podložky s imitací rozestavěného hnízda. Za nás
na akci dohlížel kolega Pavel Steinbach, který pořídil i dopro-
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Upozornění: Oprávněný volič je povinen prokázat při volbě svou totožnost (např. občanským průkazem).
V Dobřanech dne 30. 10. 2014
Mgr. Jaroslav Šedivý, ředitel školy

ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE

Rybáři

Zahrádkářské rady a zajímavosti

Podzimní výlovy jsou za námi, 18. 10.
se lovil Montajch u Nové Vsi, 8. 11. pak
rybníky Černoblata horní a Vysoká.
Protože listopad byl mimořádně teplý,
stále brali na řece kapři, většinou ale
menší. Chytil jsem také několik malých
štik, až 7. 11. se mi podařilo chytit štiku 65 cm. Několikrát jsem také navštívil sousední revíry nad Vodním Újezdem a pod Bartovem. Většinou jsem tam ulovil kapry 42-46 cm a k mému údivu jsem tam
nepotkával žádné rybáře.
Obdrželi jsme již ceník povolenek na r. 2015. Cena roční
územní povolenky MP i P pro dospělé činí 1 300 Kč, pro mládež
a ZTP 650 Kč, pro děti do 15 let zůstává 250 Kč. I pro r. 2015
platí, že děti, které začnou chytat, obdrží povolenku zdarma.
Ceny členských známek zůstávají stejné: dospělí 400 Kč, mládež 200 Kč a děti 100 Kč.
Poplatek SHR (náhrada za brigády) zůstává 500 Kč, platí
pouze dospělí. Dále každý člen (dospělí, mládež i děti) odevzdá
5 kg krmného odpadu – suchý chléb, rohlíky nebo obilí, a nebo
zaplatí 100 Kč.
Vyplněné sumáře úlovků lze odevzdávat již koncem roku,
nejdéle však do 15. ledna. Povolenky na r. 2015 je možno si
vyzvednout v těchto termínech: út 30. 12. 2014, st 19. 1., so
24. 1., so 31. 1., st 18. 2. Výdej v út a st je od 17:00 do 18:30 a
v so od 9:00 do 11:00. V sobotu 7. 2. od 9:00 proběhne školení
nových členů.
Na závěr bych se chtěl podělit o jeden svůj nevšední zážitek,
ačkoliv nemá s rybařinou nic společného. Dne 10. 11. jsem byl
na zahradě v Nové Vsi a odpoledne mě napadlo podívat se do
lomu za vsí, jestli nenajdu nějakou houbu. Našel jsem ale jen
pár rozmáčených a červivých klouzků, a tak jsem se vracel zpět
po cestě vedoucí z lomu. Náhle jsem zůstal překvapeně stát.
Asi 6-8 m ode mne stálo mezi borovičkami malé pruhované
sele prasete divokého. Nejprve jsem se rychle rozhlédl, jestli
někde poblíž neuvidím ty „velký žahnutý žuby nahóru“ a pro
jistotu jsem si vyhlédl jednu větší borovičku s větvemi tak metr
nad zemí. Ale nikde nic, ani větvička nezapraskala. Stál jsem
nehnutě, selátko se také nehýbalo, jen se asi dvakrát malinko
zakymácelo ze strany na stranu. Udělal jsem pomalu 3-4 kroky
k němu a zastavil se. Po chvíli jsem na něj i polohlasně promluvil. Sele nic, dál stálo na místě. Vycouval jsem tedy zpátky na
cestu a zase zůstal stát. Náhle se sele dalo do pohybu a zamířilo
rovnou ke mně! Došlo až ke mně a začalo mi očichávat botu. Asi
jsem mu nevoněl, náhle sebou trhlo a odskočilo o dva krůčky
zpět. Chvilku pak ještě stálo a asi přemýšlelo, co divného to v
lese potkalo. Potom pomalu odcupitalo pryč, až mi zmizelo mezi
stromky. Přál jsem mu, aby brzy našlo svoji mámu, a pak jsem
také pokračoval svojí cestou.
Vladislav Šefl

Prosinec je měsícem loučení a současně i vítání. Loučíme se se
starým rokem, vzpomínáme na to, co jsme hezkého v celém jeho
průběhu udělali a prožili, a současně již plánujeme nové aktivity.
Vždyť už příští měsíc nás čeká setí raných druhů zeleniny. Zatím
však sedíme v teple s odbornou knihou a zkoumáme, jak začít, co
je potřeba obstarat a připravit. Samozřej-mě se těšíme na Mikuláše
a na Vánoce, a tak nám ten měsíc v plném shonu rychle uběhne.
Několik zahrádkářských rad však nebude na škodu.
Nejchutnější brambory jsou Keřkovské rohlíčky. Jejich chuť
můžete vyzkoušet nákupem v obchodní síti a použít je pro slavnostní vánoční stůl. Pokud si několik hlíz ponecháte a zasadíte je
v příštím roce na své zahrádce, dočkáte se vlastní úrody. Ovšem
jejich nevýhodou je, že úroda nebývá příliš vysoká, ale s výbornou
chutí budete jistě spokojeni. Podobně se pro gurmány doporučuje
pěstovat chřest a černý kořen.
Kdo říká, že v prosinci se nedá ze zahrádky přinést nic do kuchyně, ten se mýlí. Určitě pod chvojovou pokrývkou, nebo i pod sněhem roste petržel kudrnka, která je nejen ozdobou svátečních mís,
ale každodenní potřebou do chutných polévek. Že obsahuje mnoho
vitamínů, není potřeba zdůrazňovat. Stejně tak je možné přinést ze
zimní zahrady kapustové růžičky, zimní pór, špenát, křen. Zkrátka, kdo to umí, tomu zahrádka poskytuje úrodu po celý rok.
Proti větru a sněhovým přívalům je potřeba chránit vysoké
okrasné trávy, které řežeme až zjara, jinak by do dutých stébel
natekla voda a trsy by vymrzly. Ochranu tedy provádíme nastojato
svazováním do snopů a setřásáním sněhu. Podobně si počínáme
i u rozložitých jehličnanů, kde je nebezpečí, že se nám rozlámou.

OZNÁMENÍ
Od 1. 12. 2014 bude ordinace dětského lékaře
MUDr. Šebestové, Nám. T.G.M. 282, přestěhována do nových prostor na adrese Školní ul. 33
/pod ZŠ I. stupeň/.

V prosinci je také potřeba dokončit práce, které jsme nestihli
v minulém měsíci. Patří sem shrabování listí, rozvážení kompostu
a jeho nové urovnání. Samozřejmostí je zakrytí skalek a trvalek
chvojím, aby neutrpěly střídáním mrazu se slunečním osvitem.
Nezapomeneme vypustit a uzavřít vodovodní rozvody a sbalené
hadice uložíme na suchém místě. Proti myším a dalším škůdcům dobře uzavřeme prostory, kde by se mohli skrývat, případně
nastražíme pasti k jejich odchytu.
Pokud v prosinci není silný mráz a vy jste nestihli vystříhat
odplozené pruty maliníku a prostříhat keřový rybíz a borůvky, je
možné to ještě učinit nyní. Rovněž je možné dokončit prořezání
popínavých rostlin kvetoucích až v pozdním létě.
Ten, kdo si vypěstoval vlastní jedličku, určitě si v předvánočním
čase pro ni zajde na zahrádku a přenese ji k ozdobení do svátečního bytu. To už budou Vánoce a Český zahrádkářský svaz, který
čtenářům Dobřanských listů připravoval po celý rok drobné
rady, přeje všem hodně štěstí a radosti nejen o Štědrém dnu,
ale i v příštím novém roce.
Český zahrádkářský svaz

strana 11

SPORT

Fotbal TJ Dobřany
Starší přípravka 1. MÍSTO
Zápas s Merklínem dopadl krásnou výhrou pro dobřanský
tým, celkem 11 střelených gólů do sítě soupeře. Se Vstiší se hrálo
opět na domácím hřišti dle odloženého termínu. Tým starší přípravky vybojoval výhru opět vysoko, a to 10 góly. Domácí brankář pustil pouze 4. Poslední kolo zápasů se konalo v Chlumčanech v pátek 31.10. 2014. Nejprve odehrála mladší přípravka
1:2 a pak nastoupila starší, která si svou poslední výhru užila
7 brankami. Obhájila 1. místo a tím vede tabulku odehraných
zápasů za Okresní přebor Plzeň-jih. Vítězství je výsledkem práce trenérů Miroslava Homra a Josefa Šnebergera.

Poděkování si především zaslouží trenéři Jan Roubíček a Jakub
Kraus za celou podzimní sezonu, v níž se podařilo postoupit
v tabulce ze 7. místa na krásné druhé pouze se ztrátou dvou
bodů od místa prvního. A samozřejmě i týmu žáků, kteří bojovali.
Dominika Bošková

Starší přípravka
Kolo

Termín

Domácí - Hosté

Výsledek

13.

15. 10. 2014

Chotěšov - Dobřany

7:7

Branky: David Brant 5 , Martin Brant, Petr Brabec

Mladší přípravka TJ Dobřany

14.

20. 10. 2014

Dobřany - Merklín

11 : 2

Branky: David Brant 4, Josef Šneberger 2, Martin Brant, Tomáš
Bošek, J. F. Havlík, Michal Veselý, Matyáš Vaněk
9.

29. 10. 2014

Dobřany - Vstiš

10 : 4

Branky: Tomáš Bošek 3, David Brant 2, David Bäuml 2, Petr Brabec,
Adam Černý, Matyáš Vaněk
11.

31. 10. 2014

Chlumčany - Dobřany

3:7

Branky: J. F. Havlík 2, David Brant, Martin Brant, Adam Černý, Matěj
Hájek, Josef Šneberger

Tabulka střelců
David Brant

31

Petr Brabec

10

Jakub Fr. Havlík

20

Adam Černý

5

Martin Brant

15

Michal Veselý

3

Tomáš Bošek

13

Matyáš Vaněk

3

David Bäuml

12

Radovan Sup

1

Josef Šneberger

11

Starší přípravka TJ Dobřany
Žáci 2. MÍSTO
Největší podívaná přišla na řadu na svátek v úterý 28. 10.
2014. Na hřiště domácích přijel soupeř ze Žákavy. Vypilovaná
taktika od trenérů měla velký úspěch. Hráči dali do hry naprosto vše, co mohli. Výsledná remíza ukázala, že týmy byly ve
hře vyrovnané. Když přišla řada na penalty, bylo ticho v řadách
fanoušků i diváků. Sedm penalt na obou stranách stupňovalo
napětí mezi hráči i trenéry. Osmá však rozhodla o vítězství dobřanského týmu žáků. Velká radost i úleva byla vidět na všech.
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Žáci
Kolo

Termín

Domácí - Hosté

Výsledek

8.

25. 10. 2014

Štěnovice - Dobřany

0:3

Branky: František Němeček, Robin Milota, Erik Mašek
9.

28. 10. 2014

Dobřany - Žákava

2:2
PK 8 : 7

Branky: František Němeček 2

SPORT
Tabulka střelců
Petr Hejhal

9

František Strejc

2

Robin Milota

8

Václav Strejc

2

František Němeček

15

Jindřich Homr

1

Lukáš Hrubý

3

Erik Mašek

1

Daniel Málek

3

Adam Pokorný

1

Ondřej Oravec

2

Sdružený přebor dorostu 5. MÍSTO (17 bodů)
Kolo

Termín

Domácí - Hosté

Výsledek

8.

12. 10. 2014

Dobřany - Losiná

0:2

9.

18. 10. 2014

Zruč - Dobřany

6:1

Chlumčany - Dobřany

0:2

Branky: Lukáš Strejc
10.

25. 10. 2014

Branky: František Strejc, Patrik Polívka
11.

2. 11. 2014

Dobřany - Kasejovice

1:1
PK 4 : 3

Branky: Lukáš Koubovský
12.

8. 11. 2014

Střížovice - Dobřany

2:3

Branky: Lukáš Strejc, Patrik Smetana
13.

16. 11. 2014

Dobřany - Lhota

5:1

Branky: Patrik Polívka 3, Martin Žďánský, František Strejc

Tabulka střelců
Patrik Smetana

6

Miroslav Jankech

1

Lukáš Strejc

5

Lukáš Koubovský

1

Patrik Polívka

5

František Strejc

1

Patrik Červeňák

1

Martin Žďánský

1

Patrik Jáchim

1

Valerie Fišerová a Míša
Provazníková vítězkami turnaje
PMN ČKA v Dobřanech
Další, již třetí turnaj PMN ČKA se odehrál tentokrát v Dobřanech. Na domácích drahách toužilo uspět a vylepšit si svou
pozici v průběžném celorepublikovém pořadí dvanáct dobřanských nadějí.
Hned v první rundě se velice dobře dařilo Valerii Fišerové
(259) a Adině Kvačové (255). Valerie zahrála první dráhu jako
z partesu (161) a tento výkon by byl určitě osobním rekordem
pro nejednoho dospělého kuželkáře. Ve druhé dráze Valerie
na tento výkon už nenavázala, ale celkových 259 je super. To
Adina hrála úplně obráceně. Po průměrných 106 v první dráze
zapnula a ve druhé třicítce porazila krásných 149 kuželek. Po
těchto krásných výkonech jsme s napětím čekali, jak si povedou soupeřky. A když ani v poslední rundě dobře hrající Nikol
Siegertová (250) naše děvčata nedokázala porazit, mohli jsme se
radovat z prvního a druhého místa v kategorii starších žákyň.
Stejně dobře jako Valerii se na domácí kuželně dařilo i mladší žákyni Michaele Provazníkové (268). Míša od prvních hodů
hrála jistě a bez větší nervozity a šla si zcela jistě pro vítězství
ve své kategorii.
Další úspěch pro naše oddílové barvy zaznamenal Šimon
Toman (231). Šimon byl sice po své hře trochu zklamaný, ale
v celkovém součtu mu zahrané číslo přineslo třetí místo na turMartin Provazník
naji.					

Muži 7. MÍSTO (21 bodů)
Kolo

Termín

Domácí - Hosté

Výsledek

9.

19. 10. 2014

Dobřany - Chotěšov

2:2
PK 1 : 3

Branky: Petr Mareš, Jan Roubíček
10.

26. 10. 2014

Dobřany - Žinkovy

1:3

Branky: Oldřich Podhadský
11.

1. 11. 2014

Losiná - Dobřany

3:0

12.

9. 11. 2014

Dobřany - Dvorec

1:3

Radkovice - Dobřany

1:1

Branky: Jan Roubíček
13.

15. 11. 2014

PK 3 : 4
Branky: Tomáš Kydlíček

 
Dne 24. 12. 2014 se v Pivnici Hájek - Hájková uskuteční již 15. ročník degustace bramborového salátu. Akce se
koná pod názvem Velká cena Josefa Šnebergera. Příjem
vzorků (200 g) od 10:00 do 11:00 hod., pak následuje
samotná degustace a hodnocení vzorků od 11:15 hod. a
ve 12:30 proběhne vyhlášení výsledků a předání cen vítězům. Těšíme se i na Váš vzorek.
 
Dne 31. 12. 2014 Vás zveme do Pivnice Hájek - Hájková na Silvestrovský večer s DJ Mírou Sikytou - Šelmou.
Začátek ve 20:00 hod., vstupné 50,- Kč.

Tabulka střelců
Petr Mareš

5

Petr Trdlička

2

Jan Roubíček

5

Josef Král

1

Michal Brožík

2

Jaroslav Rajt

1

Oldřich Podhadský

2

Milan Skřivan

1

Jaroslav Schovánek

2

Tomáš Kydlíček

1

 
Dne 1. 1. 2015 v 0:30 hod. přivítáme Nový rok tradičním
ohňostrojem u Pivnice Hájek - Hájková.
Přejeme všem svým zákazníkům, obchodním partnerům, občanům
města Dobřany a všem lidem dobré vůle příjemné prožití vánočních svátků, veselého Silvestra a hodně zdraví, štěstí a úspěchů
v roce 2015. Josef, Václava a Denisa Hájkovi s personálem
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TJ Snack Dobřany – hokejbal
1.ČNHL - muži
Trenéři: Šlehofer a Pokorný, vedoucí: Kovářík
Muži se pohybují prozatím v dolní polovině
tabulky, což je však dobrá výchozí pozice
pro jarní část. Opět jsme střídali kvalitní
výkony se slabšími. Týmu pomohl po táhlých jednáních návrat Jana Marka z Plzně. Vzhledem k postoji,
naschválům a špatné komunikaci týmu Hbc Plzeň vůči našemu klubu a zejména pak v otázce přestupu Jana Marka věříme,
že Honza nezapomněl, s kým od svých 15 let hrál ,,Národku“ za
muže, a že svými výkony a celkovým přístupem prokáže, že jsme
nešlápli vedle a že se do šnečího týmu vrátí po letech opravdový
a i lidsky vyspělý lídr. Herní potenciál mladíků je zde na úrovni,
ovšem to už je otřepaná fráze.... Hlavně je však zapotřebí držet
se stále při zemi a s pokorou.

Postup mezi hokejbalovou baštu v této kategorii považujeme
v klubu za obrovský úspěch. Vždyť jsme několikanásobně menším městem než jiní, nejen hokejbaloví giganti. Tihle kluci na
sobě ,,makají“ rovněž třikrát - čtyřikrát v týdnu, plus víkendové
zápasy. Ono když chcete být úspěšní, pak to logicky ani jinak
nejde.

Tabulka 1. NHBL - muži
1.

Tygři M. Boleslav

12

8

0

1

3

46:30

25

2.

CSKA K. Vary

11

7

3

1

2

51:32

24

3.

Kelti 2008

13

7

0

0

6

44:41

21

4.

Olymp J. Hradec

12

5

1

2

4

32:31

19

5.

HBC Hostivař

12

4

3

1

4

38:38

19

6.

Snack Dobřany

12

5

1

1

5

35:37

18

7.

Plzeň-Litice

12

5

0

2

5

39:42

17

8.

Nové Strašecí

13

4

2

1

6

36:50

17

9.

Suchdol n./L.

11

3

1

1

6

30:32

12

Tatran Třemošná

12

1

2

1

8

29:47

8

10.

Extraliga st. dorostu

Trenéři: Šlehofer a Matoušek, vedoucí: Vísner
Starší dorost sice již také prohrál a zrovna v derby u rivala v Plzni na hale, nicméně stále opanuje extraligovou tabulku. I tady
platí, že netřeba míti ,,nosánky“ nahoře. Medaile, tituly, a že
jsme jich už získali..... nejsou všechno, co dál? Tihle kluci však
trénují 3krát v týdnu, k tomu si připočtěme víkendové zápasy ve
své kategorii, plus utkání mezi muži. Je to hodně dobře vyplněný čas sportem ve věku 15-16-17-18 let. No, ne? Všichni kluci
v tomto věku navíc musí při tom všem zvládat školní povinnosti,
opravdu je to velký zápřah, proto si přístupu k hokejbalu v Dobřanech u těchto mladíků vážíme. Nesmírně důležitá je podpora ze strany rodičů. To bychom zde chtěli vypíchnout. Zpět ke
sportovní stránce, čeká nás zimní přestávka a náročná zimní
příprava. Vzhledem k tomu, jakou jsme zde nastavili laťku za
ty roky práce s mládeží, pak ani jinak zimní přípravu označit
nemůžeme. Všichni v klubu si uvědomujeme, že bez kvalitní
a náročné zimy to zkrátka nejede.

Kvalifikace Extraligy ml. dorostu, sk. Západ

Trenéři: Matoušek a Šlehofer, kondiční: Havránek, vedoucí:
Vísner
Mladší dorost se v kvalifikační skupině Západ umístil na třetím místě a díky dosaženým bodům předběhl ze skupiny Střed
Mladou Boleslav, čímž si vybojoval účast v Extralize pro jarní
část. V této elitní společnosti nás čekají týmy: Pedagog České
Budějovice, Hradec Králové, Hbc Praha Hostivař, Elba Ústí nad
Labem, Hbc Kyjov, Pardubice a rival z Plzně.
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Šneci po výhře v v Berouně postupují mezi elitní týmy v ČR.
V Dobřanech se tak bude na jaře hrát i Extraliga mladšího dorostu.
Zleva stojí: Šlehofer O., Brtník, Hůrka, Vísner ml., Páv, Belfín, Štětka
a hlavní vedoucí týmu - Vísner st.
Dole zleva: trenér ml.dorostu-Matoušek, Sloup, Sýkora, Matoušek
ml., Málek a trenér mládeže - Šlehofer st.
Pod nimi: Hájek

Tabulka kval. o Extraligu ml.dorostu, sk. Západ
1.

Pedagog ČB

11

9

1

1

0

65:10

30

2.

HBC Plzeň

11

8

0

0

3

56:17

24

3.

Snack Dobřany

11

7

1

1

2

47:12

24

4.

ALPIQ Kladno

11

5

1

0

5

28:24

17

5.

ZKZ Horní Bříza

11

4

0

0

7

19:32

12

6.

Kelti 2008

12

3

0

1

8

25:62

10

7.

HBC Prachatice

11

0

0

0

11

3:86

0

MISTROVSTVÍ ČR – mladší žáci, sk. Střed
Trenér: Úbl vedoucí: Duchek a Gawenda
Mladší žáci pod vedením Petra Úbla nám v klubu dělají vůbec
tu největší radost.
Jsou úspěšní, i oni poctivě trénují a hlavně – je to parádní
„pokoukáníčko“ na tyhle „caparty“ s hokejkou. V celostátní
republikové soutěži si vedou na výbornou a město Dobřany je
tak i díky právě této kategorii opět v povědomí v celé České
republice. Prozatím skončili po podzimu tihle naši nejmenší
na parádní čtvrté příčce ze čtrnácti týmů. Přestože se rádoby
používá termín - na výsledky nehledíme...., pak musím říci za ta léta ve sportu, že na ně ,,kouká“ úplně každý a všude!!!
Opravdu si družina Petra Úbla vede výtečně.
Závěrem bych chtěl za celý náš hokejbalový oddíl popřát
všem pěkné Vánoce a také spoustu dárků pod stromečkem
nejen našim nejmenším hokejbalistům.
Za dobřanský hokejbal
Václav Šlehofer

SPORT
Tabulka Extraligy st.dorostu

Pionýrská skupina Dobřany

1.

Snack Dobřany

11

8

2

0

1

38:20

28

2.

HBC Plzeň

11

8

0

0

3

38:22

24

3.

KOVO Praha

11

6

0

1

4

36:31

19

4.

ALPIQ Kladno

11

5

1

2

3

23:22

19

5.

Hradec Králové

11

4

2

1

4

31:33

17

6.

Autosklo Pce

11

5

0

1

5

22:24

16

7.

HBC Vsetín

11

4

0

1

6

35:37

13

8.

Elba DDM ÚNL

10

4

0

0

6

24:28

12

9.

Letohrad

11

4

0

0

7

29:37

12

10.

Kovodement Most

11

3

1

0

7

32:37

11

11.

SK Jihlava

11

2

1

1

7

18:35

9

srdečně zve všechny malé i velké na

Rej Mikulášů, čertů
a andělů
(Mikulášská nadílka)

Koná se v neděli 7. prosince 2014 od 14 hodin
v kulturním domě Psychiatrické nemocnice v Dobřanech.

K tanci a poslechu hraje Duo Charvis.
Pro každé dítě je přichystán balíček od Mikuláše.
Účast v masce není podmínkou, ale je vítána.

Tabulka MISTROVSTVÍ ČR - ml.žáci, sk. Střed
1.

HBC Hostivař

12

12

0

0

0

108:18

36

2.

Tygři M. Boleslav

12

9

0

1

2

89:23

28

3.

Kelti 2008

12

8

2

0

2

92:31

28

4.

Snack Dobřany

12

8

0

2

2

81:28

26

5.

HBC Plzeň

12

8

0

1

3

104:24

25

6.

Rebel Praha 8

10

6

0

0

4

75:39

18

7.

Pedagog ČB

11

4

2

0

5

46:38

16

8.

Kert Park Praha

10

4

1

0

5

30:43

14

9.

Elba DDM ÚNL

11

3

1

0

7

40:87

11

10.

ALPIQ Kladno

11

3

0

0

8

34:42

9

11.

KOVO Praha

12

2

0

1

9

25:119

7

12.

Rakovník

10

2

0

0

8

21:66

6

13.

Nové Strašecí

10

2

0

0

8

47:108

6

14.

CSKA K. Vary

11

1

0

1

9

30:156

4

Vstupné:
děti zdarma, dospělí 30,- Kč

Akce je podpořena z Grantového dotačního titulu města Dobřany.

TJ Dobřany – oddíl BADMINTON
zve všechny příznivce badmintonu na

MIKULÁŠSKÝ TURNAJ

Hasičská soutěž O štít města Dobřany

Pořadatel

Badmintonový oddíl TJ Dobřany

Místo

Městská hala u nádraží – Dobřany

Termín

Sobota 6. prosinec 2014

Časový rozpis

8:30 – 8:45 zápis účastníků
8.45 - 9.00 losování
9.00 začátek hrací doby

Vedení turnaje

členové oddílu

Účastníci

hráči, především začínající, ve věku do 15 let

Discipliny

dvouhra

Systém

zápasy v rozřazovacích skupinkách, následně rozdělení na
skupiny podle výkonnosti nebo vyřazovací způsob

Míčky

plastové – podpořeno z grantu města Dobřany

Hosp. podmínky účastníci obdrží malé občerstvení z grantu města Dobřany
Hodnocení

nejlepší hráči a hráčky získají drobné ceny z grantu města
Dobřany
Na turnaj Vás zvou za pořadatele
Zbyněk Černý, Zdeněk Linda a Ing. Josef Malý

Hasičská soutěž „Memoriál Stanislava Dvořáka: O štít města
Dobřany” se konala v sobotu 8. listopadu. Soutěžilo se v požárním útoku o šesti členech s požární stříkačkou PS 8 na Náměstí
T.G.M. v Dobřanech. Foto: Jakub Urbanec

Podpořeno z Grantového dotačního titulu města Dobřany
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SPORT

Kvalifikační turnaj jednotlivců a dvojic v kategorii do 13 let
V sobotu 15. 11. 2014 uspořádal oddíl badmintonu Tělovýchovné jednoty Dobřany ve sportovní hale města Dobřany pod
nádražím kvalifikační turnaj jednotlivců a dvojic v kategorii
do 13 let na republikové kolo. Turnaje se zúčastnilo 35 dětí,
z toho 18 dívek a 17 chlapců, z oddílů Plzeňského kraje: BKV
Plzeň, Keramika Chlumčany, TJ Bílá Hora Plzeň, TJ Dobřany,

TJ Sokol Doubravka, USK Plzeň a z oddílů Karlovarského kraje: Badminton VK Aš, Jiskra Nejdek, TJ Slovan Karlovy Vary.
Za dobřanský oddíl se zúčastnili Míša Čechová, Terka Černá a
Honzík Mašát.
Za pořadatele
Zbyněk Černý, Zdeněk Linda a Ing. Josef Malý

Dobřanští futsalisté

V neděli 7. září 2014 FC Jokers odehráli první zápas již své
sedmé sezony v Plzeňské městské soutěži ve futsalu. Zápas se
konal jako vždy na plzeňském Rapidu. Pro letošní rok vykročili
„Jokeři“ opět správnou nohou a mohou se pyšnit přezimováním na 2. postupové příčce. Členové FC Jokers jsou spokojeni
s letošní podzimní sezonou, kladně to hodnotil i zakladatel dobřanského týmu Jan Podzimek: “Doufáme, že i nadále se bude
dařit. „Jokeři“ z 9ti utkání 7x vyhráli a připsali si tak krásných
21 bodů. Na hřišti se objevili převážně hráči z Dobřan, ale i
kmenoví hráči z Plzně a blízkého okolí. Dále do letošní sezony
přibyly 2 nové posily. Do 4.C třídy, pro letošní sezonu je přihlášeno 9 týmů, se kterými se FC Jokers utkájí o postup do vyšší
třídy.” Více informací ohledně tohoto sportu a výsledků můžete
nalézt na stránkách Asociace plzeňského futsalu.
#29 Sáš
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Vstupte mezi hvězdy

Turisté vás zvou

Techmania Science Center zve v prosinci mezi hvězdy. A to jak
mezi ty na obloze, tak mezi ty filmové. V adventním čase spouští
zkušební provoz nové expozice Filmohraní a za příznivých podmínek nabízí také pozorování oblohy špičkovými dalekohledy.
Filmohraní seznamuje návštěvníky s televizní a filmovou prací.
Poznají moderní i klasické filmové triky, jako je klíčování, zpomalený obraz či hrátky s perspektivou. Kromě toho tu budou
moci natočit svůj vlastní film, v němž si zahrají hlavní roli.
Pozorování denní i noční oblohy nabídne třeba stokrát zvětšený
Měsíc nebo pozorování skvrn a protuberancí na Slunci.
Ing. Markéta Čekanová

13. prosince
PŘEDVÁNOČNÍ POCHOD
Sraz u kruhového objezdu v 8,00 hod. Půjdeme
po zelené tz. do Nové Vsi a dále do Líní a Červeného Újezdu. Pokračujeme polní cestou, která nás
dovede do Zbuchu do restaurace V cihelně, kde
je cíl pro turisty, kteří jdou 12 km. Kdo zvolí delší trasu zpět, tj.
přes Červený a Vodní Újezd do Dobřan, ujde 19 km. Odjezd vlaku
v 14,26, 16,23 hod. Vedoucí vycházky Sváťa Leitl.
20. prosince
Z BEZDĚKOVA DO BEZDĚKOVA
Odjedeme z Dobřan vlakem v 7,17 hod. do Bezděkova. Půjdeme
po Spiesově NS ke kapličce sv. Anna do Tupadel, Tětětic, kde
je zámek, a polní cestou do Struhadla. Dále nás NS povede do
Soustova, Vítané k bězděkovskému zámku a Bezděkova. Délka
vycházky 16 km. Stoupání 404 m a klesání 405. Odjezd vlakem
v 13,51, 15,52 hod. Vedoucí vycházky Luboš Kučera.
27. prosince
PŘES ČERNOTÍN DO DOBŘAN
Odjedeme z Dobřan vlakem v 8,28 hod. do Chlumčan. Půjdeme
lesem kolem rybníku Šavlice do Dnešic. Polní cestou do Černotína, kde se občerstvíme, a půjdeme větrolamem do Vstiše
a Dobřan. Délka vycházky 14 km. Vedoucí vycházky Sváťa Leitl.

zdroj: www.techmania.cz

Řádková inzerce
► Prodám starší RD na větším pozemku v Plzeňské ul. včetně
projektu k rekonstrukci a stavebního povolení.
Tel.: 602 728 423
► Nabízím možnost lukrativních výdělků a pracovní nezávislosti pod záštitou prosperující německé firmy, doživotní záruka
pasivního příjmu, komunikace v ČJ, pracujete dle svých pracovních možností. Neváhejte, volejte. Tel.: 722 690 245
► Hledáme obchodní zástupce. Perspektivní spolupráce.
Kontakt: 602 421 515
► P
 řijmu pedikérku nebo paní na nehtovou modeláž v Dobřanech. Tel.: 606 280 813
► Prodám nový byt 2+kk, 53 m2, na Javorné. Tel.: 606 242 093
► Prodám stavební pozemky v Horní Lukavici.
Tel.: 606 242 093
► Prodám novou kuchyňskou linku, vhodnou do panel. bytu,
hor. díl 240 cm, dolní 180 cm dlouhý, digestoř, koš na tříděný
odpad, zakázk. práce. K vidění v Dobřanech. Cena 25 tis. Kč.
Tel. 723 081 264
► ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ - čištění sedaček a čalouněného
nábytku - čištění interiérů vozidel. Tel.: 775 285 102

1. ledna 2015
VÝSTUP NA ŠLOVICKÝ VRCH
Zahájení ve 13,00 hod. Přístupové cesty od panelárny a po silnici od skladu PENNY. Přijďte se projít po Silvestru, zhlédnout
pokračující úpravy na Šlovičáku a podívat se na své město. Přístupové cesty budou vyznačeny.
3. ledna
ODPOLEDNÍ VYCHÁZKA
Sraz u kruhového objezdu. Půjdeme po staré silnici na Vysokou
a u chat odbočíme přes Hujáb do Chlumčan a Dobřan. Délka
vycházky 9 km.
10. ledna
KE KOKOTSKÝM RYBNÍKŮM
Odjedeme z Dobřan vlakem v 7,29 hod./z Plzně v 8,15 hod./ do
Klabavy. Půjdeme po zelené tz. ke Kokotským rybníkům a po
modré tz. přes Ostrý Kámen, Novou Huť do Chrástu. Délka
vycházky 12 km. Odjezd vlakem v 14,29, 16,29 hod.
Přijďte se s námi projít. Jdeme za každého počasí.
Případné změny v plánu zveřejníme ve vývěsní skříňce vedle KB.
Těší se na Vás vedoucí vycházek.

PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ
na tradičním místě v Dobřanech,
Pobřežní 1027, vedle automyčky
NABÍDKA:
- smrk pichlavý
- borovice lesní

- borovice prostříhávaná
- jedle normandská

* zahájení prodeje 1. prosince 2014
* denně od 8 do 20 hodin, velký výběr, balení zdarma
* průběžně jsou doplňovány čerstvé stromky
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Může se to stát i vám ….
(Činnost Občanské poradny Plzeň a její pomoc v dluhové situaci)
Občanská poradna Plzeň je nestátní nezisková organizace
a svoji službu poskytuje pro občany Dobřan již osmým rokem.
Za tu dobu pomohla ve více než tisíci případech. Posláním
poradny je poskytovat rady, informace a pomoc všem, kteří se
na ni obrátí, a usiluje o to, aby občané netrpěli neznalostí svých
práv a povinností. Služba je poskytována anonymně a bezplatně
a město Dobřany vyčlenilo na provoz poradny ze svého rozpočtu
potřebné finance a provoz dané služby tak spolufinancuje pro
své občany z vlastních prostředků. Část prostředků je získávána
prostřednictvím dotace MPSV.
Současná ekonomická situace státu, nekalé praktiky řady
společností, nepřehlednost a neznalost orientace ve smlouvách
a neznalost finanční gramotnosti měla a má za následek rapidní
nárůst dluhové problematiky. Lidé trpí předlužeností, poradna
je schopna v řadě situací takovým lidem pomoci, a proto poptávka byla, je a zřejmě stále bude velká. Lidé řeší exekuce probíhající i hrozící, podávají insolvenční návrhy spojené s návrhy na
oddlužení a žádají o splátkové kalendáře. Mnoho lidí řeší také
rodinné vztahy, někteří se rozvádějí, jiní uzavírají manželství
a požadují poradit s ošetřením společného majetku, další mají
trápení s dětmi či s bydlením.
Níže uvádíme krátký popis jedné životní události rodiny, která
ilustruje obsah práce poradny a snad poskytne i motivaci pro další čtenáře nalézající se v podobné situaci, se kterou si neví rady.
Na občanskou poradnu se telefonicky obrátila velice rozrušená paní, která plakala, nevěděla si rady s dluhovou situací své
rodiny. Uvedla, že je v současnosti doma na rodičovské dovolené, manžel před časem podnikal, ale nedařilo se mu a podnikání
ukončil. Nicméně mu z doby podnikání vznikl „nepatrný“ dluh na
pronájmu prostor, který se snažil co nejdříve zaplatit, a to také
učinil. Domníval se, že tím je vše vyřešeno a za podnikáním udělal tlustou čáru, nastoupil do zaměstnání na základě pracovní
smlouvy na plný úvazek, narodil se syn a rodina žila běžným
životem. Po čase (po 2 letech) byl manžel upozorněn předchozím
pronajímatelem, že dluh na nájmu je uhrazen, ale že nebylo včas
uhrazeno penále. Do té doby paní ani její manžel nevěděli nic
o tom, že by nějaké penále měli ještě doplácet (respektive byli
v době zaplacení jistiny dluhu informováni o tom, že penále jim
s největší pravděpodobností bude odpuštěno a že je ještě advokát protistrany bude kontaktovat). Paní uvedla, že pokud by jim
bylo známo, že mají uhradit ještě penále, uhradili by je ihned.
Ve chvíli, kdy je majitel o jejich povinnosti informoval, vystoupalo penále již na vysokou částku, která byla pro rodinu s malým
dítětem obrovských zásahem do jejich napjatého finančního rozpočtu. Od této chvíle se jejich život naprosto změnil a dostal rychlý spád. Spustila se lavina nepředstavitelných událostí, které za
sebou v konečném výsledku přinesly ztrátu bytu, jenž byl prodán
v dražbě, a velké dluhy… Pracovníkem poradny bylo zjištěno, že
za splnění určitých podmínek má rodina možnost obrátit se s návrhem na povolení oddlužení na krajský soud a že jejich návrh má
velkou pravděpodobnost přijetí a schválení. Za pomoci občanské
poradny, ale zejména s využitím aktivního přístupu samotné rodiny byly zkompletovány všechny potřebné podklady pro návrh na
insolvenci, tento byl podán ke krajskému soudu a následně bylo
povoleno oddlužení formou splátkového kalendáře.
Šťastný konec? V tomto příběhu můžeme hovořit o tom,
že ano. Ale popsaný příběh z přímé praxe je sondou do života zadlužené rodiny a apeluje na nutnou naléhavost řešení
těchto případů a situací, které skutečně nejsou ojedinělé
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a výjimečné. A také na to, že vždy se najde nějaká šance na změnu. Jedno úsloví říká, že „i slona lze sníst, ale po částech...“.
Je zde stále velká reálná možnost rodinu finančně stabilizovat
a pracovat na změně. Pokud by rodina nevyhledala potřebnou
pomoc, hrozil by v konečném důsledku i její sociální rozpad,
neboť jak klientka sama uvedla, se „veškeré problémy rodiny
odráží na psychickém stavu členů rodiny a narušuje to vztahy
mezi nimi, klientka je emočně nestabilní a odráží se to i na vztahu
k dětem a manželovi“. Doufejme jen, že řada čtenářů nebude
muset podobné situace řešit, a pokud v horším případě ano, že
bude mít kam se obrátit o pomoc.
Více informací o poradně samotné a její činnosti najdete
na: www.opplzen.cz.
Občanská poradna Plzeň

ŷDTŗǢħƻŷǊ^ŗ
ƻĵʉrŝʰŸʳƼʳǣʳ

Na problémy nejste sami
Otevírací doba poradny v Dobřanech

Náměstí T. G. M. 5, Dobřany
Středa: 9.00 – 12.00, 13.00 – 15.45
Čtvrtek: 9.00 – 12.00, 13.00 – 15.45
Kontakty:

tel.: 777 944 563
www.opplzen.cz, e-mail: poradna@opplzen.cz

Občanská poradna Plzeň poskytuje:
Občanská poradna poskytuje rady, informace a pomoc všem, kteří se na
ni obrátí. Usiluje o to, aby občané netrpěli neznalostí svých práv a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo neschopností vyjádřit své potřeby či hájit své oprávněné zájmy.
Podílí se na činnosti AOP a společně upozorňují příslušné státní a místní
orgány na nedostatky legislativy a na neřešené problémy občanů ve snaze
ovlivnit vývoj politiky a sociálních služeb.
Naše služby jsou bezplatné, nezávislé, nestranné a diskrétní.

Poradenství poskytujeme zejména v těchto oblastech:
□
□
□
□
□

bydlení
rodina a mezilidské vztahy
občanskoprávní vztahy
majetkoprávní vztahy
pracovně-právní vztahy

□
□
□
□
□

systém sociálních dávek a pomoci
finanční problematika
ochrana spotřebitele
sociální a zdravotní pojištění
správní řízení (jednání s úřady)

Kontaktní místo Občanské poradny Plzeň v Dobřanech
je financováno městem Dobřany

INZERCE

nabízí spoustu tipů na dárky
pod vánoční stromeček:
Profi akuvrtačka
– sada mobilní dílna

Kufr
s nářadím
Basic

14,4 V/ 2 Ah, 2 rychlosti
0 – 450/ 1600 ot./ min.,
kroutící moment
až 40 Nm

91 dílů, ideální
skladba pro první
vybavení každé
dílny

4.990,-

2.990,2 SILNÉ
AKUMULÁTORY
2 Ah

Vánoční
hvězda
různé barvy
a velikosti

ŠIROKÝ VÝBĚR VÁNOČNÍCH
HVĚZD, VČETNĚ DALŠÍCH
BAREV A VELIKOSTÍ

Elektrické oscilační multifunkční nářadí
PMF 190E Toolbox, 230 V, 190 W, 15000 až 21000 kmitů/min.,
6 stupňů nastavení hloubky řezu, plynulý rozběh

CENOVÁ VÝHODA VÍCE NEŽ 3000,- K
Kč
oproti koupi základní verze tohoto stroje
a samostatnému dokoupení obsaženého
příslušenství a toolboxu

3.990,Široký výběr baněk a ozdob různá balení, barvy a provedení
od

32,-

Stojan na vánoční
stromek
pro výšku stromku do 250 cm
a kmene až 11 cm

od

119,-

489,-

TOP KVALITA
NEPORAZITELNÉ CENY

DÁRKOVÉ POUKAZY
od

298,-

od

199,-

U nás najdete také široký výběr řezaných dánských jedlí NORDMANN!
Vánoční stromky v kontejneru

Umělé vánoční stromky

široký výběr

velmi věrný vzhled, snadná montáž a demontáž, do vyprodání zásob

Plzeň – Borská pole, Stavební 1 (u ul. Folmavská)İwww.bauhaus.cz
Tato nabídka platí do 31. 12. 2014 nebo do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.
14-11 Dobrany 190x250 CMYK.indd 1

Platné ve všech specializovaných centrech
Různé typy pro různé příležitosti
Volitelná hodnota poukazů

S tímto kupónem získáte při
nákupu nad 500,- Kč vánoční
vícevýhonovou hvězdu
kv. 10 cm jako dárek

ZDARMA!

Dobřanské listy
Platnost kupónu do 24. 12. 2014. Vyhrazujeme si právo
na změnu vánoční hvězdy dle skladových zásob.

17.11.14 22:09
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INZERCE

PROSINEC

Dodavatel:

Staropramen
CENA

Karlovarské minerální
vody

8,90
7,50

Dodavatel:

Bráník 10%

CENA

AKCE

AKCE

2,-

1,50

10,90
1,5 l

Citron
3RPHUDQþ

Mattoni

3HUQDUHFNpSHNDĜVWYt

45 g

Rohlík tukový

3O]HĖVNê3UD]GURM

CENA

CENA

CENA

AKCE

AKCE

AKCE

22,-

33,-

11,0,5kg

CENA

16,-

AKCE

1 ks

3HNDĜVWYt5HLVLQJHU

Domácí
Strouhanka

850 g

25,Pernarecký chléb
kulatý

23,-

9,90

0,5 l

Gambrinus
plechovka

Citron
Grep
Limetka
+ bezinka

Tato akce platí na výše uvedené produkty a pouze do vyprodání zásob. ĢŬƵũĞŵĞǌĂƉŽĐŚŽƉĞŶş͘

¾

'HQQČod 6:30 do 21:00 hodin

¾

Každý den = 365 dní v roce

¾

GUXKĤWRþHQpKRYtQD z WRKRYåG\DNþQtFHQD

¾

ýHUVWYpX]HQLQ\RGGRGDYDWHOĤ jako
QDSĜ3HUQDUHF7ĜHPRãQi.ODWRY\.PRWU'DYHO
3O]HĖ9iKDOD.RVWHOHF0DGH*URXS9RGĖDQ\
Krásno, LE§CO, Gornický

¾

3ĜLQiNXSXQDG- .þSLYR*DPEULQXV
plechovka 0,5 l ZDARMA!

¾

%URXãHQtQRåĤQDkrájení, filetování, hladké
nebo s YQLWĝQtPRVWĝtP
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¾

Brousíme do druhého dne za pouhých 10,- .ÿNXV

¾

7ĜtVWXSĖRYêP100 % diamantovým brusem

¾

/HWRãQt]DELMDþNRYpKRG\VHQHNRQDMt] GĤYRGX
UHNRQVWUXNFHXOLFH/RXGĤ]DELMDþNRYp
pochutiny a produkty možnost zakoupit
DREMHGQDWQDQDãtSURGHMQČ]D]YêKRGQČQpFHQ\

INZERCE

Od 1. října 2014 Vaše účtenky od nákupů házejte do označeného boxu na naší prodejně s vašimi údaji
(jméno a příjmení, telefonní číslo). V prosinci bude losování o velmi hodnotné ceny, více informací na prodejně.
Podmínky soutěže:
Věrní zákazníci si po zakoupení nákupu (netýká se cigaretových výrobků) v hodnotě 200,- Kč na prodejně Dobřanka (Dobřany
33441, Plzeňská 446) vyplní na účtenku své jméno, příjmení a platné telefonní číslo. Tuto orazítkovanou účtenku poté vhodí do
označeného boxu na prodejně, kde proběhne slosování o uvedené ceny (viz níže) dne 22. 12. 2014 ve 12.00 hodin. Celková
soutěž probíhá od 1. 10. do 23. 12. 2014 do 12.00 hodin.
Zákazník souhlasí s uveřejněním svého jména v případě výhry.

Všechny výhry nejsou uveřejněny v letáku!
Televize Hyundai DLH 32127
(úhlopříčka 81 cm)

1 ks

Plyšový krtek 50 cm

1 ks

Lego Velká věž

1 ks

Sada 19cti nožů v masivním dřevěném stojanu

1 ks

Kempinková sada (stan + spací pytel)

1 ks

Odpadkový koš na senzor (automatické otevírání) 30 l

1 ks

Svítilna s 13 led diodami s praktickým stojánkem

1 ks

Sada 3 hrnců s keramickým povrchem

1 ks

Velká sada 133 ks nářadí v plastovém kufříku

1 ks

Dobřaňáci, nedopusťme likvidaci českých prodejen v našem městě zahraničními firmami pod heslem
„hezky česky“ a „nerozumím cesky“!

Již zavřeno: prodejna Coop ul. 17. listopadu a Řeznictví Terelmeš!
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INZERCE
DARUJTE K VÁNOCŮM HODNOTNÝ DÁREK

s.r.o.

Italské speciality

�ilovat znamená



umět si vychutnávat život

ZDRAVÍ, ENERGII, KRÁSU…
Vánoční balíčky (přírodní produkty se zárukou):
1. Pro zdravé srdce a cévy - Obsahuje NOVINKU NITEWORKS,
který má NOBELOVU CENU a je také prevencí proti
infarktu, mrtvici, vysokému krevnímu tlaku a cholesterolu.
2. Luxusní kosmetiku SKIN care - Inteligentní přírodní
kosmetika s výsledky již po 7 DNECH.
3. Pro zdraví a imunitu - Kombinace dle vlastního výběru.
4. Pro zdravé kosti a klouby - Výsledek po 14 dnech.

5. Pro zdravé a krásné vlasy
6. Pro energii a odstranění stresu
7. Sportovní výživa - Profesionální výživa, kterou používá
Cristiano Ronaldo, David Beckham, Martin Straka,….
VÁNOČNÍ AKČNÍ SLEVY 25-40 %
Informace pí Šípová: 776 827 008

Kosmetické studio - Zuzana Cvopová
- kosmetické ošetření pleti, pedikúra,depilace, trvalá na řasy, barvení řas
a obočí,...
Objednávky na tel.: 776 574 319
***

Kadeřnictví - Hana Hostková

Aggeo s.r.o.
Budilovo nám. 1
Plzeň-Litice

www.aggeo.cz

Nově
otevřeno
Po-Pá 9:30-13:00 13:30-18:00
Náměstí T.G.M. 151, Dobřany

- dámské, pánské, dětské kadeřnictví, barvení,melíry, účesy,...
Objednávky na tel.: 602 249 941
***

Kadeřnictví JANA - Jana Hrabáková

- dámské, pánské, dětské kadeřnictví, barvení, melíry, účesy,...
Objednávky na tel.: 728 770 688

Všechny uvedené služby najdete na adrese:
Mostecká 15, Dobřany (vedle „Cukrárny u Kaple“)

Přijmeme do výroby
na noční a ranní směny

pekaře – pekařku
na hlavní pracovní poměr
– nevyučené zaučíme.
Dále přijmeme

brigádníky na noční směny
– záskoky za nemoci, dovolené
a odpolední výrobu kvasů.

Bližší informace
na tel.: 377 972 732
nebo v kanceláři firmy od pondělí
do pátku 8:00 – 14:00 hodin.
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KINO – DIVADLO – KONGRESOVÝ SÁL KÁČKO
ŽELEZNÁ SRDCE
6. 12. ve 20:00 hodin
(USA, válečný/akční, 135 min, přístupný
od 15 let, titulky, režie: David Ayer)

postaveni před volbu, zda se sjednotí či
budou zničeni. Budoucnost Středozemě
visí na vlásku a v epické bitvě pěti armád
bojuje Bilbo o život svůj i svých přátel.
Vstupné: 120 Kč / 140 Kč (3D)

TUČŇÁCI Z MADAGASKARU
12. a 19. 12. v 17:00 hodin

Duben 1945. Zatímco se spojenecká
armáda pokouší o finální ofenzívu na
evropské frontě, ujímá se válečný veterán, armádní seržant Wardaddy (Brad
Pitt), velení tanku Sherman a vydává se
s jeho pětičlennou posádkou na vražednou misi v týlu nepřítele. Tváří v tvář
přesile početní i palebné a v doprovodu
naprostého zelenáče, který se v jejich
četě souhrou okolností ocitl, je Wardaddy se svými muži nucen získat navzdory
veškeré pravděpodobnosti štěstí na svou
stranu a dovést do úspěšného konce své
hrdinské pokusy zaútočit na samotné
srdce nacistického Německa.
Vstupné: 100 Kč

(USA, animovaný, 90 min, přístupný,
dabing, režie: Eric Darnell, Simon J. Smith)
Objevte tajemství nejlepších a nejvtipnějších supertajných agentů světa:
Skippera, Kowalskiho, Rica a Vojína.
Jsou to nejen veselí a povedení ptáčci,
jsou i nejvýkonnější úderná jednotka tajných agentů. Jsou připravení kdykoliv
a kdekoliv zasáhnout i při sebemenším
ohrožení světa. Skipper je odvážným
vůdcem, který nikdy nenechá parťáka
ve štychu. Kowalski představuje mozek
týmu s fotografickou pamětí a dokonalými znalostmi čehokoli. Rico je
neřízená střela, bomba se zapáleným
doutnákem. A Vojín? Ten je tak trochu
podceňovaným nejmladším členem
party, ale právě on věří, že společně
dokážou i nemožné.

Vstupné: 115 Kč

HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD
11. 12. v 00:05 hodin (2D, titulky)
11. 12. ve 20:00 hodin (2D, dabing)
12. 12. ve 20:00 hodin (3D, dabing)
13. 12. v 17:00 hodin (3D, dabing)
20. 12. ve 20:00 hodin (2D, dabing)
(USA, fantasy, 144 min, přístupný, režie:
Peter Jackson)

„Hobit: Bitva pěti armád“ uzavírá epické dobrodružství Bilbo Pytlíka, Thorina
Pavézy a skupiny trpaslíků.
Když se jim v boji proti draku Šmakovi
podařilo dobýt zpět svou vlast, nechtěně vypustili do světa smrtící sílu. Rozzuřený Šmak dští svůj spalující hněv na
bezbranné muže, ženy a děti v Jezerním
městě. Thorinova posedlost hromaděním znovu nabytého pokladu, kterému
i přes Bilbovu snahu obětuje přátelství
i čest, dožene Hobita k zoufalému a
nebezpečnému rozhodnutí. Ale ještě větší nebezpečí je čeká. Sauron, o jehož krocích nikdo kromě čaroděje Gandalfa nic
netuší, tajně vyslal obrovskou armádu
Skřetů, aby zaútočila na Osamělou horu.
S tím, jak se stahují mračna stupňujícího
se konfliktu, jsou Trpaslíci, Elfové a Lidé

POHÁDKÁŘ
13. 12. ve 20:00 hodin
(ČR, moderní lovestory, 90 min, přístupný
od 15 let, režie: Vladimír Michálek)
Příběh muže (Jiří Macháček) mezi dvěma ženami (Eva Herzigová a Aňa Geislerová), příběh o vášni, touze, podvodu
a lži a věčném odpouštění vznikl podle
knihy populární spisovatelky Barbary
Nesvadbové. Má podobu takřka detektivního příběhu. Kapitán Rott pátrá po
totožnosti těla nalezeného v řece. Díky
tomu se dostává doprostřed příběhu
muže, který si prostřednictvím lži budoval vlastní svět a díky tomu dokázal žít
dva odlišné životy.

Vstupné: 120 Kč

JAK JSME HRÁLI ČÁRU

ně, patří „pomalejší“ spolužák a velmi
sympatická kamarádka, kvůli nimž se
s černogardisty neváhá opakovaně a
důkladně poprat. Jak se šedesátá léta
chýlí ke konci a poměry v zemi se dramaticky mění, otevře se nakonec i před
Petrem vysněná cesta přes hranice.
Vyrazit na ni ale znamená ztratit prarodiče, kamarády a nezapomenutelná
dobrodružství.
Vstupné: 110 Kč

EXODUS: Bohové a králové 3D
27. 12. ve 20:00 hodin
(VB/USA, historický/drama, 142 min, do 12
let nevhodný, dabing, reže: Ridley Scott)

NOC V MUZEU: TAJEMSTVÍ HROBKY
19. 12. ve 20:00 hodin
20. 12. v 17:00 hodin
(USA/VB, rodinný/komedie, 89 min, přístupný, dabing, režie: Shawn Levy)
Hlavním hrdinou je opět nejznámější
noční hlídač na světě Larry (Ben Stiller),
který pracuje v Americkém přírodovědném muzeu v New Yorku. A právě zde
každou noc ožívají muzejní exponáty.
Za tímhle neuvěřitelným kouzlem stojí
mystická zlatá deska pocházející ze
starověkého Egypta, která je tím pádem
nejvzácnějším exponátem muzea, aniž
o tom má kdokoliv kromě Larryho tušení. Larry se díky tomu při svých nočních
službách rozhodně nenudí a navíc má
mezi muzejními kousky řadu přátel
nebo aspoň známých. Živé i neživé hrdiny ale čeká nemilé překvapení. Zlatá
deska začíná navzdory svému materiálu korodovat a kouzlo se pomalu leč
neúprosně vytrácí. Pro oživlé exponáty
a jejich ochránce Larryho tím začínají
nejen krušné chvilky ale i jejich největší dobrodružství, které je přivede až za
Atlantik. Rozluštění a řešení jejich potíží
se totiž nachází v oddělení egyptských
sbírek Britského muzea v Londýně.

Ve starověkém Egyptě se vládce rovnal
Bohu a jinak tomu nebylo ani v případě
Ramsese (Joel Edgerton). Mocný vládce
měl jediného přítele, Mojžíše (Christian
Bale), který s ním vyrůstal od dětství,
když se ho coby židovského nalezence
ujala královská rodina. Z přítele se však
stal úhlavní nepřítel, když se Mojžíšovi
zjevil „jiný“ Bůh a pověřil ho nelehkým
úkolem – vysvobodit svůj lid z egyptského otroctví, přivést jej do zaslíbené
země. Být jeho vůdcem i prorokem.
Vstupné: 150 Kč

HODINOVÝ MANŽEL
28. 12. v 18:00 hodin
3. 12. ve 20:00 hodin
(ČR, komedie, 100 min, přístupný od 12 let,
režie: Tomáš Svoboda)

Vstupné: 120 Kč

PADDINGTON
27. 12. v 17:00 hodin
28. 12. v 15:00 hodin
(Velká Británie/Francie, rodinný, 98 min,
přístupný, dabing, režie: Paul King)

18. 12. ve 20:00 hodin
(ČR/SR, dobrodružný/rodinný, 102 min,
přístupný, režie: Juraj Nvota)
Malý Petr (Richard Labuda) vyrůstá v
péči prarodičů (Milan Lasica, Libuše Šafránková), protože jeho rodiče emigrovali
do Vídně a od té doby se ho prostřednictvím úřadů marně snaží získat. I proto
Petr vymýšlí nejrůznější způsoby, jak
se přes čáru dostat, pro což má čím dál
menší pochopení velitel místních pohraničníků (Ondřej Vetchý). Mnohem větší
problémy má ale Petr s partou černogardistů, kteří si libují v trápení slabších
dětí. Mezi ty, kteří jsou na Petrově stra-

Inspirováno známou knižní sérii, která
byla poprvé vydána v roce 1958. Medvídek Paddington je pro anglické děti něco
jako pro ty české Krteček.
Vstupné: 120 Kč

Neobyčejně půvabné a vtipné vyprávění o osiřelém medvědu z nejtemnějšího
Peru, který přijede vlakem na nádraží
Paddington v Londýně, kde se ho ujmou
manželé Fouskovi. Kde se medvídek
objeví, tam se začnou dít neuvěřitelné
věci.

Čtyři plavci - hráči vodního póla (Bolek
Polívka, David Novotný, David Matásek,
Lukáš Latinák) se po prohraném zápase
octnou na dně. Ti zoufalci i na dně bazénu dokonce bydlí. Aby se zachránili,
zkusí provozovat pochybnou živnost
“hodinový manžel” a opravdu opravují
domácnosti rozličným dámám, ale jak
se časem ukáže nejen domácnosti. Co
se kolem toho vyvine a jak na to zareagují jejich partnerky zjistíte ve filmu.
Vstupné: 120 Kč

Předprodej vstupenek v MěKS Dobřany
(pondělí - pátek 9.00 - 12.15 a 13.00 16.00) nebo v Káčku. Pokladna je otevřena
vždy 1 hodinu před začátkem promítání
(tel.: 733 636 060).
Online rezervace a prodej: www.kacko.cz
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INFORMAČNÍ PŘEHLED
NOVÉ ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO

Oční optika

Třída 1. Máje 1300

Praktický lékař pro dospělé
MUDr. Ludmila Horová

kontakt: 377 972 544, ordinace@horovi.cz
Ordinační hodiny:
pondělí
7:00 - 12:00 14:00 - 18:00
úterý
7:00 - 13:00
středa
7:00 - 12:00
od 13:00 1x za 2 týdny Vstiš
čtvrtek
7:00 - 12:00
od 13:00 Harmonie
pátek
7:00 - 12:00

MUDr. Radana Salvétová
SALVET GROUP s.r.o.
poradna pro sportovce, homeopatie

Praktický lékař pro děti a dorost

prevence
13:30 - 15:00
15:00 - 18:00
11:00 - 14:30
10:00 - 12:00
10:00 - 13:00

10:30 - 13:00
12:30 - 15:00

Návštěvní služba po domluvě.

Odběry krve
Laboratoře EUROCLINICUM s.r.o., ODBĚRY KRVE

kontakt: 377 224 305
Provozní doba:
pondělí - pátek
6:00 - 12:00

kontakt: 724 516 852
Ordinační hodiny:
pondělí, úterý
7:30 - 16:30
středa, čtvrtek
6:30 - 13:00
pátek
6:30 - 12:00

Gynekologie - odborný ženský lékař
MUDr. Petr Krčál

Praktický lékař pro děti a dorost
MUDr. Jitka Šebestová

Školní 33
kontakt: Dobřany - 377 972 754, 732 114 040
Chlumčany - 377 973 124
Dobřany
pondělí a středa 7:00 - 14:00
úterý
7:00 - 18:00
čtvrtek
7:00 - 16:00
pátek
7:00 - 10:30
Chlumčany
pondělí a středa 7:30 - 11:00
pátek
11:00 - 13:00
Zákonná pauza a návštěvní služba každý den
kromě pátku v době od 11.00 do 12.00 hodin.

MUDr. Viola Gottwaldová

Vančurova 101, kontakt: 602 466 209
úterý
13:00 - 16:00
čtvrtek
8:00 - 12:00

MUDr. Jana Prošková
náběry
ordinace

Ordinace očního lékaře

MUDr. Kateřina Košťáková

kontakt: 377 972 535
Ordinační hodiny:
pondělí, čtvrtek
7:30 - 17:00
úterý, středa, pátek 7:30 - 13:00

Gynekologická poradna

Diabetologie

Ordinační hodiny (do 31. 12. 2014):
středa
6:30 - 7:30
14:00 - 18:00
Od 1. ledna 2015: 6:30 - 13:30

MUDr. Lada Cvachovcová

Ordinační hodiny:
čtvrtek
7:30 - 13:30 Dobřany
pátek (lichý)
7:30 - 12:00
Chlumčany, Dobřany (dle objednání pacientek)

MUDr. Alena Špidlenová

Dnešice
pondělí
čtvrtek

Praktický zubní lékař

MUDr. Leona Hrbáčková
MUDr. Petr Bureš

kontakt: 377 972 551, 606 370 308
Ordinační hodiny:
pondělí
7:30 - 12:00 15:00 - 18:00
úterý
7:30 - 12:15
středa
7:30 - 12:15
čtvrtek, pátek
7:30 - 12:00

cestovní medicína, infekce
kontakt: 723 079 072
Ordinační hodiny:
pro nemocné
pondělí
7:30 - 10:00
úterý
13:00 - 15:00
středa
7:30 - 11:00
čtvrtek
7:30 - 10:00
pátek
7:30 - 10:00

Dagmar Strejcová
kontakt: 727 900 748, optikastrejcova@seznam.cz
www.optikastrejcova.cz
Provozní doba:
středa
9:00 - 17:00
pátek
7:30 - 15:00

kontakt: 777 837 387 (v ord. hodinách)
Ordinační hodiny:
volně pro objednané
středa
11:00 - 15:00 15:00 - 16:30
pátek
7:00 - 11:00 11:00 - 13:00

Veterinární ordinace

MVDr. Drahomíra Jeroušková
kontakt: 602 474 583
pondělí, pátek
9:00 - 11:00
čtvrtek
16:00 - 18:00

Veterinární ordinace

MVDr. Tereza Sýkorová

Přeštická 896, kontakt: 724 806 606
e-mail: veterinadobrany@seznam.cz

pondělí
9:00 - 12:00 16:00 - 18:00
úterý
9:00 - 12:00 16:00 - 18:00
středa
zavřeno, pouze objednaní pacienti
čtvrtek
9:00 - 12:00 16:00 - 18:00
pátek
9:00 - 12:00
V pátek odpoledne je operační den.

Městský úřad Dobřany

Náměstí T.G.M. 1
kontakt (ústředna): 377 195 831
Úřední dny:
pondělí
7:15 - 18:00
středa
7:15 - 17:00
Ostatní dny:
úterý, čtvrtek
8:00 - 14:30
pátek
8:00 - 13:00

Městské kulturní a informační středisko
Dobřanská galerie / Kostel sv. Víta
Cestovní agentura

Náměstí T.G.M. 5
kontakt: 377 972 725, 377 972 480
e-mail: kultura@dobrany.cz, ic@dobrany.cz
Otevírací doba:
pondělí - pátek
9:00 - 12:15 13:00 - 16:00

Kino - divadlo - kongresový sál Káčko

Sokolovská 1011, kontakt: 739 643 219
e-mail: kino@dobrany.cz, www.kacko.cz
Provozní doba kanceláře:
pondělí - čtvrtek 9:00 - 12:30 13:00 - 16:00
pátek
9:00 - 12:30 13:00 - 15:00

Městská knihovna

Stromořadí 439, kontakt: 377 972 942
e-mail:
knihovna@dobrany.cz - oddělení pro dospělé
(B. Kubelková)

umnerova@dobrany.cz - region
sloupova@dobrany.cz - dětské oddělení
Výpůjční doba
Oddělení pro dospělé
pondělí
7:30 - 12:00 13:00 - 17:00
úterý
7:30 - 11:00 13:00 - 15:00
středa
7:30 - 12:00 13:00 - 18:00
pátek
7:30 - 11:00
Oddělení pro děti
pondělí
12:00 - 17:00
úterý, čtvrtek
12:00 - 15:00
středa
9:00 - 11:00 12:00 - 18:00
Internet pro veřejnost
pondělí, středa
8:00 - 17:00
úterý
8:00 - 11:00 12:00 - 15:00
čtvrtek
12:00 - 15:00
pátek
8:00 - 11:00

Knihovna Šlovice (Centrum Šlovice)

Výpůjční doba a internet pro veřejnost:
středa
16:00 - 18:00

Knihovna Vodní Újezd (Vodní Újezd 66)

Výpůjční doba a internet pro veřejnost:
středa
18:00 - 19:00

